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„PRAGA ENERGETYCZNA” 
SKALNE MIASTO-PRAGA-MORAWSKI KRAS-BRNO-ENERGYLANDIA (4 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd we wczesnych godzinach rannych; 

przejazd przez Polskę, przekroczenie granicy czesko - polskiej;  przyjazd do 

SKALNEGO MIASTA w okolicach Adrspach i spacer trasą turystyczną pośród 

pięknych formacji skalnych, uformowanych siłami natury; rejs łódkami po 

górskim jeziorku; obiadokolacja; przejazd do PRAGI: popołudniowy spacer po 

placu Wacława; przejazd na nocleg w okolicach Pragi;  

2 dzień 

Śniadanie; powrót do PRAGI, zwiedzanie miasta „Stu Wież” np.: Klasztor 

Strahovski i wzgórze Petrin: panoram miasta; Loreta z kopią domu Marii Panny, 

spacer po Ogrodach Królewskich z renesansowym pałacem Belweder i „śpiewającą 

fontanną”, Zamek królewski na Hradczanach: dziedzińce zamkowe, Katedra św. Wita z 

gotycką kaplicą św. Wacława, Złota Uliczka; przejście na Małą Stranę; zwiedzanie kościoła św. Mikołaja; przejście na 

najsłynniejszy most praski – Most Karola; zwiedzanie Starego Miasta: Rynek i  Ratusz z XVI w. ze słynnym zegarem 

„Orloj”, pomnik Jana Husa, gotycki kościół Marii Panny; Uniwersytet Karola, powrót na obiadokolację i nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd do miejscowości PERNŠTEJN i zwiedzanie średniowiecznej warowni nazywanej „Perłą Moraw”, 

znanego m.in z filmu o Van Helsingu; lub przejazd w okolice miejscowości BLANSKO, zwiedzanie jednej z jaskiń 

Morawskiego Krasu np.: Punkiewnej: przepaść Macochy, spływ podziemną rzeką (ew. zamiennie Jaskinia Balcarka lub 

Katerińska); przejazd do BRNA - stolicy Moraw; spacer po mieście np.: wzgórze Petrov z katedrą św. Piotra i Pawła, 

Krypta Kapucynów, Stary Ratusz ze „smokiem”, Plac Wolności z nowoczesnym „Orlojem”; przyjazd na nocleg w kraju 

i obiadokolację; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd do ENERGYLANDII – rodzinnego parku rozrywki w Zatorze - w 3 strefach rozrywki: 

dziecięcej, rodzinnej i ekstremalnej każdy znajdzie doskonała zabawę i naładuje się pozytywną energią; korzystanie 

z takich atrakcji jak m.in.: Hyperion Mega Coaster, Łódki Wyspa Skarbów, Jeep Safari, Energuś Roller-Coaster, 

Atlantis, Monster Attack, Formuła 1, Rollercoaster Mayan, Tsunami Dropper, Apocalipto; spektakle i pokazy; 

późnym popołudniem wyjazd w drogę powrotną; przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach 

wieczornych; 

 

 

 
Cena brutto obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem lub busem 

- 3 noclegi w hotelach turystycznych ** lub w ośrodkach młodzieżowych (pokoje 

wieloosobowe) 

- posiłki wg programu 

- opieka pilota 

- ubezpieczenie NNW 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów; Ww program imprezy jest 

ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


