PRZYKŁADOWE
PROGRAMY
ZWIEDZANIA

Zapraszam do swobodnego odkrywania
stolicy Czech w towarzystwie
licencjonowanego przewodnika
i miłośniczki miasta w jednej osobie.
Zajmuję się oprowadzaniem grup
szkolnych, wycieczek zorganizowanych
oraz turystów indywidualnych. Oferta
obejmuje także usługi pilota turystycznego
na terenie Polski i Europy, organizację
wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych,
imprezy na zamówienie, kompleksową
organizację pobytów
(zielone szkoły,
kolonie), rezerwację w
Pradze: noclegów,
posiłków, kolacji przy
muzyce, rejsów
po Wełtawie i wiele
innych.

Agnieszka Hudečková
licencjonowany przewodnik po Pradze

www.praha-guide.com
kontakt@praha-guide.com
PL (+48) 513 591 918
CZ (+420) 732 823 741

„Gdzie się piwo
warzy, tam się dobrze darzy”
Karta Wyszehradzka, 1088 r.

1.PIERWSZY RAZ W PRADZE

3. PRAGA DLA PIELGRZYMÓW

Standardowa wycieczka
prowadzona po
najważniejszych zabytkach
Pragi. Bez wstępów do
obiektów. Około 4-5 h.

Program przygotowany na 1
dzień w obrębie Pragi lub na
2 dni z możliwością wyjazdu
(Ołomuniec, Przybram).
Program zawiera wejścia do
wybranych obiektów,
możliwość wzbogacenia o inne
atrakcje.

Przykładowa trasa zwiedzania:
Klasztor Strahowski, Pogorzelec,
Loreta, Hradczany - dziedzińce,
Katedra św. Wita, Mała Strana, Most Karola,
Rynek Starego Miasta, Ungelt, Dom Miejski,
targ owocowy, Uniwersytet, Plac Wacława.

2. NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI
Program przygotowany na 1, 2
lub kilka dni, w zależności od
klienta. Poszerzony od
standardowego programu
o wejścia do wybranych
obiektów, bardziej
szczegółowy, prowadzony
mniej uczęszczanym ale równie
atrakcyjnym szlakiem.
Przykładowa trasa zwiedzania na 2 dni, około 12 h.
Przykładowa trasa zwiedzania:
Dzień 1. (ok. 5 h)
Wyszehrad, Dworzec Główny, Opera Państwowa,
Plac Wacława, Lucerna, Ogrody Franciszkańskie,
ul. Na Přikope, Dom Miejski, targ owocowy,
Uniwersytet Karola, Ungelt, Rynek Starego Miasta.
Dzień 2. (ok. 7 h)
Klasztor Strahowski, Pogorzelec, Loreta, Ogrody
Królewskie, Zamek Praski z biletem wstępu
(katedra św. Wita, Pałac Królewski, kościół
św. Jerzego, Złota Uliczka), Mała Strana, Most Karola,
Rynek Starego Miasta.

Przykładowa trasa zwiedzania:
słynne Praskie Dzieciątko Jezus - Bambino di Praga,
najstarszy męski klasztor na Břevnovie, Sanktuarium
Maryjne Loreta, Kościół Marii Panny przed Tynem,
Wyszehrad. Poza Pragą: Przybram - święta góra,
św. górka k. Ołomuńca, Kutna Hora - kościół
pw. św. Barbary.

4. SZLAKIEM DAVIDA ČERNEGO
Szlakiem rzeźb i instalacji
kontrowersyjnego artysty,
autora m.in. bobasów
wspinających się na wieżę
Żiżków oraz autobusu
robiącego pompki. W 2009 r.
artysta stworzył dzieło, które
miało „uświetnić” przewodnictwo
Czech w Radzie UE. Pokazane
w Brukseli dzieło Černego Entropa wzbudziło
mieszane uczucia i obraziło obywateli wielu
europejskich państw.

5. SZLAKIEM PRASKICH PEREŁEK
ARCHITEKTONICZNYCH
Tańczący dom, kubistyczne
kamienice, modernistyczne
osiedle Baba, secesyjny dom
miejski, Villa Müllera i wiele
innych. Czeska Praga to
mieszanina pomników
przeszłości oraz nowoczesnych
realizacji.

Po obu stronach Wełtawy natknąć się można na
perełki architektury z przekroju wieków.

6. PRAGA PIWNIE
Czesi to najwięksi piwosze na świecie. Warto
dowiedzieć się co sprawia, że po wypiciu czeskiego
piwa nie musimy się martwić uporczywym bólem
głowa następnego dnia. Wycieczka szlakiem
najlepszych czy najstarszych piwiarni obejmująca
m.in. browar U Fleků, działający nieprzerwanie od
1499 roku, oraz wyprawę do browaru klasztornego
na Strahovie do Muzeum Piwa.

7. PRAGA NOCĄ
Wycieczka po nocnej Pradze,
która zachwyca widokami,
panoramą miasta oraz magią
i tajemniczością spowijającą
to miejsce. Możliwość
zorganizowania wycieczki
statkiem po Wełtawie oraz kolacji
w „czeskim stylu” z muzyką na żywo.

8. PRAGA DLA NAJMŁODSZYCH
Standardowa wycieczka po Pradze w nieco
luźniejszej i bardziej zabawowej formie. Istnieje
możliwość odwiedzenia muzeów dedykowanych
dzieciom lub młodzieży (Muzeum Zabawek, Most
Karola, Muzeum Techniki, Muzeum Lego, Petrin,
Labirynt Zwierciadlany i Sala Krzywych Luster).

9. PRAGA - JARMARKI ŚWIĄTECZNE
Przyjedź do miasta pełnego wspaniałych pomysłów
na świąteczne prezenty i poczuj tradycyjnego
słowiańskiego ducha Bożego Narodzenia.

10. PROGRAM INDYWIDUALNY
Program indywidualny dostosowany do
zainteresowań klienta, wielkości grupy,
dostępnego czasu oraz możliwości ﬁnansowych.

