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Arany Prága
ínyenceknek kulturális és gasztro-élményekkel 4 nap/3 éj
1.nap: Indulás a kora reggeli órákban Budapestről. Látogatás Lednice romantikus kastélyába, mely az Unesco
világörökségének része. Séta a Liechtenstein hercegek egykori Pazar palotáját övező gyönyörű angolparkban.
Délután érkezés Prágába. Barangolás a középkori óváros hangulatos utcáin: Károly Egyetem, Tyl Színház,
Lőportorony és az Orloj nevezetes órajátéka. Majd jöhetnek a kulináris élvezetek: kacsa sült, knédli, párolt
káposzta és persze a sör egy tradicionális pivovarban. Szállás Prága környékén.
2. nap: Délelőtt folytatjuk prágai városnézésünket. Megtekintjük a Strahovi kolostor könyvtárát, Loreto
búcsújárótemplomát. Majd a prágai várnegyedbe látogatunk: Királyi palota, Szent Vitus katedrális, Szent György
bazilika, Arany művesek utcája, Károly híd. Délután szabadprogram, lehetőség sétahajózásra a Moldva-folyón.
Esti fakultatív program: vacsora a híres U Fleku sörözőben, ahol még ma is, helyben, 500 éves recept alapján
főzik a kiváló barna sört. Este a szállások elfoglalása.
3. nap Egész napos szabad program Prágában vagy fakultatív kirándulási lehetőség (min. 25 fő esetén): reggeli
után utazás Karlovy Varyba, a híres cseh fürdővárosba. Gyönyörű szállodasorai, kolonnádjai közt kellemes sétát
tehetünk, majd látogatás a Becherovka múzeumba, ahol megismerjük a világhíres gyógylikőr történetét,
természetesen kóstolóval egybekötve. Krusovice-ben felkeressük az egykori királyi sörfőzdét, ahol már az 1560as évek óta készítik a világhírű nedűt, amit meg is kóstolunk. Program díja 6.900 Ft/fő.
4.nap: Délelőtt egy festői kisvárosba, Český Šternberkbe látogatunk, ahol a Sazava folyó feletti sziklaszirten
magasodó impozáns kastélyt találjuk. Az 1241-ben épült gótikus kastély berendezése eredeti, dísztermében a
magyar címert is megtaláljuk, hisz a Sternberk grófok rokonságban álltak Mátyás királlyal. Utolsó megállónk
Telc városa, melynek óvárosa a cseh reneszánsz ékszere. Csodáját egyetlen tér, az ezt körbe ölelő lábas házak,
három templomtorony, a várkastély és a mindezt körbefonó halastavak és ligetek egyvelege alkotja. Sokat mondó
számadat, hogy míg a település lakossága csupán 6000 fő, addig évente közel negyedmillió turista keresi fel a
várost, amely 1992 óta az UNESCO világörökségének a része. Hazaérkezés a késő esti órákban.
+1 nap hosszabbítási lehetőségek:
Egész napos könnyed túrázás a Cseh Svájc nevet viselő Nemzeti Parkban. Látványos gyalogtúrát tehetünk a
csodálatos Kamenica völgyében. Varázslatos formagazdagságú sziklafalak, páfrányok, trópusi hangulat, mohák,
fenyők, sziklalabirintusok teszik egyedivé a túrát. A felduzzasztott patakokon keresztül csónakokkal juthatunk
el az Edmund szurdokhoz. Mindenképpen felejthetetlen élmény. Útban szállásunk felé rövid séta Decin
történelmi belvárosában, szabadprogram. Szállás. Program díja: 13.900 Ft/fő
Hotel** reggeli
2-3 ágyas szobák, ahol két szobához tartozik egy
fürdőszoba
Részvételi díj budapesti indulással

egész évben

Részvételi díj miskolci, nyíregyházi indulással

56.900 Ft/fő

Hotel***
2-3 ágyas fürdőszobás szobák
Részvételi díj budapesti indulással
Részvételi díj miskolci, nyíregyházi indulással

egész évben

Vacsora 3 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás Cseh Svájc

8.900 Ft/fő
13.900 Ft/fő

48.900 Ft/fő

55.900 Ft/fő
63.900 Ft/fő

Fakultatív program lehetőségek min. 25 fő esetén:
Moldva hajókázás: 3.400 Ft/fő
Moldva hajókázás vacsorával 7.500 Ft/fő
U Fleku étterem 2 fogásos menü vacsora: 5800 Ft/fő
Belvárosi étterem menü vacsora: 3.900 Ft/fő
Karlovy Vary - Krusovice sörgyár látogatás: 6.900 Ft/fő (belépők nélkül)
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség, baleset, poggyászbiztosítás: Ft/fő/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg %-a.
Időpontok: www.adriaholiday.hu

Belépőjegyek:
Lednice kastélya: 330 CZK/fő
Prága
- Vár (Szt Vitus székesegyház, Szt György bazilika, Régi Királyi Palota,
Nagy Torony, Arany utcácska) 250 CZK/felnőtt, 125 CZK/ diák, 65 évtől
audioguide/fejhallgató 31 czk/fő
Szabadidő keretében lehetőségek:
- Lőportorony 100 CZK/felnőtt, 70 CZK/diák
- Régi-Új zsinagóga: 200 CZK/felnőtt, 140 CZK/diák
- Zsidómúzeum: 350 CZK/felnőtt, 250 CZK/diák
- Sztrahov kolostor könyvtára 150 CZK/felnőtt, 80 CZK/diák
- Városháza, torony 250 CZK/felnőtt, 150 CZK/diák
- Loreto a Kincstárral 180 CZK/felnőtt, 140 CZK/diák
- Szt. Miklós templom: ingyenes , kivéve koncertek
- Szt. Miklós katedrális: 100 CZK/felnőtt, 60 CZK/diák
+1 nap hosszabbítás esetén:
Cseh Svájc - Edmund szurdoknál hajó 120 CZK/fő/1 út, 50 CZK/diák/ 1 út
Velke Popovice sörgyárlátogatás, kóstolással 150 czk/fő (min 40 főtől)
Kutna Hora
Szent Barbara katedrális 120 czk/fő, 90 czk/fő
Csontkápolna 90 czk/fő, 60 czk/fő
A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak.
Fakultatív program:
Fakultatív programok (min. 25 fő) esetén
Moldva hajókázás: 3.400.-Ft/fő
Moldva hajókázás vacsorával 7.500 Ft/fő
U Flekuban 2 fogásos menü vacsora: 5.800 Ft/fő/alkalom
Belváros étteremben menü vacsora: 3.900 Ft/fő/alkalom

