Praga
3 - dniowa wycieczko - pielgrzymko autokarowa
Termin: maj 2020. Cena: 299 €
Odjazdy: Lindenberg, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Montabaur, Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe.
Ludwigsburg, Böblingen, Stutgart.
1. Dzień – wyjazd w godzinach porannych do Pragi. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem.
Zobaczymy ogród królewski z Belwederem, Zamek Praski, Katedra Św. Wita, Stary Pałac Królewski
Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka. Msza Święta. Zobaczymy ogród Walensztejna. Zakwaterowanie
w hotelu. Nocleg w hotelu w Pradze.
Dla chętnych proponujemy wieczorny spacer, można zobaczyć nocne życie spacerując po
romantycznych uliczkach starego miasta. Polecamy też liczne małe knajpki, w których można
spróbować dobrego czeskiego piwa i zjeść sławne knedliczki.
2. Dzień - po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. Zaczynamy zwiedzanie od Wyszechradu, dworzec
główny, Opera Narodowa, Plac Wacława, Lucerna, Ogrody Franciszkanów, kościół Matki Boskiej
Śnieznej. Msza Święta. Czas wolny na odpoczynek i małą kawę. Po przerwie dalszy ciąg zwiedzania:
ul. Na Přikopech, Brama Prochowa, Rynek Starego Miasta, pójdziemy do dzielnicy żydowskiej.
Wycieczka statkiem po rzece Moldau. Czas wolny, można wstąpić do Nikolauskirche.
Wieczorem proponujemy oryginalną czeską kolację przy muzyce w tawernie.
Nocleg w hotelu w Pradze.
3. Dzień - po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. Jedziemy tramwajem i nastepnie kolejką na
wzgórze Petrzyn, gdzie jest mała wieza Aiffla. Po ok 800 m zwiedzimy klasztor Strahowski, Pogorzelec,
Loreta, Plac Hradczanski, ul. Nerudova, spacer obok Ściany Lenona, Most Karola.
Czas wolny na odpoczynek i małe zakupy.
Msza Św. w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej, gdzie znajduje się otoczona kultem figurka praskiego
Dzieciątka Jezus.
Wyjazd do Niemiec. Jak czas pozwoli po drodze zobaczymy znany kurort Karlsbad.
Przyjazd do Niemiec w godzinach wieczornych.
Wygodny klimatyzowany autokar, toaleta, siedzenia sypialne rozsuwane, dwa telewizory; bar - gorące
posiłki, kawa i herbata; lodówka z napojami: woda mineralna, coca cola, fanta, piwo.
Cena wycieczki obejmuje:
przejazd autokarem, koszt opłat autostrad, koszt parkingów, wstępy do obiektów, koszt wycieczki
statkiem, oryginalna czeska kolacja w tawernie przy muzyce drugiego dnia, koszt przewodnika
w Pradze w języku polskim trzy dni, dwa noclegi ze śniadaniem w hotelu w Pradze,
Extra koszty: napoje do posiłków, ofiary na utrzymanie sanktuariów, korzystanie z toalet.
Dopłata do pokoju jednoosobowego 70 €. W miarę możliwości łączymy osoby tej samej płci w pokojach
dwu lub trzyosobowych, ażeby uniknąć dopłaty do pokoju jednoosobowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. Koszty wymówienia uczestnictwa
w pielgrzymce wynoszą: od dnia zameldowania do 30 dni przed początkiem podróży 20 % ceny
pielgrzymki, od 30 dnia do rozpoczęcia podróży 100 % ceny pielgrzymki.
Odmowa pielgrzymki może być tylko w formie pisemnej.
Proponujemy wykupienie ubezpieczenia tzw. Reiserücktrittsversicherung, koszt 26 €.
Przy zapisie wpłata 100 €.
Organizator: Zaleski Waldemar – Biuro Pielgrzymkowe, 60489 Frankfurt a Main, Zentmarkweg 80.
Tel. 0176 49221010 oraz 069 782123 od 11.00 godz.,
E-mail : vivaldi@vivaldireisen.de; www.vivaldireisen.de oraz www.lourdes.de.

