PRAHA – KARLOVY VARAI. 5 D.

Kutna Hora – Praha- Karlšteinas – Karlovy Varai

Kelionės programa
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1 DIENA. Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją su trumpais sustojimais
poilsiui.
Nakvynė viešbutyje.

2 DIENA. Pusryčiai. Atvykimas į sidabro kasyklų miestelį Kutna Horą. Trumpa pažintis su
senamiesčiu: Šv. Barboros Katedra (gotikinės architektūros perlas), unikali Šv.Mergelės
bažnyčia (Kostnica), kurios interjeras sukurtas iš gausybės žmonių kaulų. Išvykimas į
Prahą.
Ekskursija po Senąjį miestą: senieji miesto vartai - Parako bokštas, Rotušės aikštė su turtingą
miesto istoriją menančiais pastatais, senoji rotušė su įžymiuoju astronominiu laikrodžiu,
paminklas J.Husui, Kryžiuočių aikštė, Šv.Pranciškaus Serapiniečio bažnyčia, paminklas Karoliui
IV-ajam, Karolio tiltas - vienas pirmųjų akmeninių tiltų Europoje, jungiantis Mala Strana su
Senuoju miestu. Jūsų slapčiausi troškimai būtinai išsipildys, jei juos patikėsite ant tilto
stūksančiai Šv.Nepomuko statulai! Prahos "Venecija" – Kampos sala, Mala Strana - sodų ir
aristokratų rūmų rajonas. Sezono metu siūlome aplankyti
Kržižikovo fontanus
. Tai įspūdingas muzikos, vandens srovių ir šviesos efektų spektaklis.
Nakvynė viešbutyje
.

3 DIENA. Pusryčiai. Išvyka į Karolio IV-ojo pilį Karlšteine, kur XIVa. buvo saugomos
imperijos brangenybės ir karūnavimo regalijos. Karlšteinas, kurį supa penkios kalvos, ir pats
įsikūręs ant stačios uolos šlaito, dovanojančio nuostabų peizažą. Besileisdami nuo kalno būtinai
užsukite į nedidukes krautuvėles, tiesiog plyštančias nuo čekiškų suvenyrų. Esant galimybei,
pageidaujantys gali aplankyti Vaškinių figūrų muziejų arba unikalų Betliejų muziejų. Kelionė į
Karlovy Varus
- didžiausią ir labiausiai lankomą Čekijos mineralinių vandenų kurortą. Miestas įsikūręs
vaizdingame slėnyje, Tepla ir Ohre upių santakoje. Pasak legendos, šiltuosius šaltinius
bemedžiodamas aptikęs Čekijos karalius Karolis IV-asis ir liepęs čia pastatyti medžiotojų
namelį. Nuo to laiko prasidėjusi savo tradicijomis garsi Karlovy Varų istorija, dabar pritraukianti
gausybę lankytojų. Ekskursija aplankant senamiestį, garsiąją Mlynska kolonadą, Pergalės,
Karolio IV, Didžiojo geizerio mineralinio vandens šaltinius, Šv.Mergelės Marijos bažnyčią,
pasikėlimas į Dianos apžvalgos bokštą. Esant galimybei žolelių trauktinės “ Becherovka“
degustacija. Vakare grįžimas į Prahą
. Sezono metu esant galimybei siūlome kruizą Vltavos upe senovinėje Prahos atmosferoje – tai
įspūdžiai, kurie tikrai ilgam liks Jūsų atmintyje.
Nakvynė viešbutyje.

4 DIENA. Pusryčiai. Ekskursijos po Prahą tęsinys: Hradčanų rajonas – XIVa. už išorinių
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pilies sienų įkurtas miestas. Loretos bažnyčia ir vienuolynas, Hradčanų aikštė. Prahos Hradas
(pilis) – Čekijos sostinės simbolis ir svarbiausias Prahos istorijos liudininkas: Prezidentūra,
Hrado kiemai, didingoji Šv.Vito katedra, kurios požemiai tapo Čekijos karalių mauzoliejumi,
Karalių rūmai – buvusių Čekijos kunigaikščių ir karalių rezidencija, karališkieji sodai, Šv.Jurgio
bazilika - viena iš seniausių išlikusių Prahos romaninių bažnyčių, „Auksinė gatvelė“, karališkieji
laiptai. Prekybinis miesto centras - Vaclovo aikštė. Laisvas laikas. Grupės pageidavimu
lankomas Nacionalinis arba Vaškinių figūrų muziejus. Pageidaujantys galės paragauti čekiško
alaus vienoje iš Prahos aludžių. Išvykimas iš Prahos.
Kelionė per Čekiją.
Nakvynė viešbutyje.

5 DIENA. Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją. Grįžimas į Lietuvą.

Atstumas - Kelionės metu nuvažiuojama ~ 2700 km.

Į kelionės kainą įskaičiuota

Kelionė autobusu (WC, karštas vanduo, garso - vaizdo aparatūra), 4 nakvynės viešbučiuose
su pusryčiais, kelionės vadovo paslaugos, ekskursinė programa.

Į kelionės kainą neįskaičiuota
Medicininių išlaidų draudimas užsienyje, bilietai į mokamus objektus, papildomos paslaugos.

MOKAMIEMS OBJEKTAMS TURĖTI: ~ 50 - 70 EUR.

Papildoma informacija
Galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė. Pasas /
asmens tapatybės kortelė, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas
negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas / asmens tapatybės kortelė
galiotų ne trumpiau kaip 3 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos.

Vykstant į kelionę rekomenduojama turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos
medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio,
apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių
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atstovybėse. Vykstant į šią kelionę galioja ir Europos sveikatos draudimo kortelė. Taip pat
rekomenduojame įsigyti neįvykusios kelionės draudimą (ne vėliau kaip 21d.iki kelionės
pradžios, mokant galutinę kelionės kainą).

Turėti valiutos tų šalių per kurias vykstama.

Kelionių organizatorius gali keisti kelionės programą, atsižvelgdama į grupės pageidavimus ir
objektyvias sąlygas. Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali kisti, kelionės
vadovas muziejuose ekskursijų neved
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