Biuro Turystyczne

„Natalie Travel”

NIP: 953 252 28 96 Regon: 341489103

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr 03.986.457
Wpis do rejestru organizatorów Turystyki nr 246
_________________________________________________________________

CZECHY
Praga 3 dni za 799 PLN
W pakiecie
• 2 noclegi w hotelu lub apartamencie ze śniadaniem - pokoje 2,3-os. z WC i łazienką
• Przewodnik w Pradze (3h)
• Rejs statkiem po Wełtawie połączony z
obiadokolacją (2h)
• Obiadokolacja z zabawą w Detenicach
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• Zgłoszenie i opłatę na TFG
• Wynajęcie komfortowego busa (limit
2000 km)
Warunki
- Grupa 8 osób lub wielokrotność (możliwość kalkulacji dla innej ilości uczestników)
- Co najmniej jedna osoba zdecydowana
na prowadzenie komfortowego busa,
która ma ukończone 26 lat i prawo jazdy kat. B przynajmniej od 3 lat.
Program zwiedzania
• Zwiedzanie Pragi obejmuje: stare miasto, rynek, ratusz z zegarem Orloj, brama Prochowa,
dom reprezentacyjny, plac Waclawa, spacer ulicą Celetną i Na Prykopie, Waclawskie Namesti
(inne atrakcje do uzgodnienia)
• Detenice - hoteli na świecie, wpisany do sieci "Unusual & Unique Hotel of the World". Przed
wejściem do hotelu wiszą kościotrupy, leżą narzędzia tortur. Na recepcji wita żebrak i czarownica, a do pokoju prowadzi skrzat. Można poczuć się jak w średniowieczu. W pokojach łóżka są
wygodne i miękkie, przykryte pierzynami. Wyposażenie pokoju i łazienki również zaskakuje muszla klozetowa obita jest drewnem, a prysznic udaje metalowa konewka. Nie zabraknie także duchów, które straszą tam w dzień i w nocy.
Obok hotelu znajduje się browar i karczma średniowieczna. Codziennie wieczorem na gości
czeka prawdziwa uczta i niezwykły program – pokazy połykaczy ognia, tańców średniowiecznych i wiele innych atrakcji. W browarze turyści mogą zapoznać się z tradycyjnym sposobem
warzenia piwa. Na terenie kompleksu znajdziemy też barokowy pałac z unikatową kolekcją
broni Rycerzy Maltańskich i czternastoma pięknie wyposażonymi komnatami. W sezonie odbywają się tu turnieje rycerskie, koncerty i przedstawienia teatralne.
Cena nie obejmuje:
• autostrad w Polsce oraz kosztu benzyny ok 75 zł/os
email: biuro@natalie-travel.pl
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