Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Több időpontban

·
·
·
·

Elmerülünk a cseh világörökségek tengerében
Megannyi prágai káprázatos látványosság
Karlovy Vary, a gyógyító vizek vidéke
Hajókirándulás a Moldván vacsorával

"Prága szépsége mindig mindenkit lenyűgöz. Többszöri visszatérés után sem lehet betelni
vele. Utcáit járva folyton megelevenedik a történelme, bája."
Kovács Réka – A cseh utak szakreferense
Utazás időpontja

Alapár Utazás

Június 16 - 19.

69 500 Ft

Június 04 - 07.

69 500 Ft

Július 13 - 16.

69 500 Ft

Július 18 - 21.

69 500 Ft

Július 28 - 31.

69 500 Ft

Augusztus 27 - 30.

69 500 Ft

Szeptember 05 - 08. 69 500 Ft
Szeptember 16 - 19. 69 500 Ft
Október 08 - 11.

69 500 Ft

Október 22 - 25.

69 500 Ft

Augusztus 20 - 23.

69 500 Ft

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – LEDNICE – BRNO –
PRÁGA
Reggel indulás, Szlovákiába a rajkai határátkelés után érkezünk. A Duna fölött
áthaladva Pozsony látképe tárul elénk. A cseh határt átlépve megérkezünk
Lednicébe, mely egyben első világörökségi helyszínünk. Az angol gótika és a
romantikus stílus keveréke a nagyon szépen felújított kastély. Az itt látható fa
kidolgozások és csillárok kiváló művészek munkái. Továbbhaladva Brnoban, az
ország második legnagyobb városában tartunk gyalogos városnézést.
Megtekintjük az Óvárosházát, a Piac teret, a Szent Péter és Pál katedrálist. Az
esti órákban érkezünk Prágába a szállásunkra. (3 éj)
2. NAP: PRÁGA – KARLOVY VARY – PRÁGA
Délelőtt gyalogos városnézés Prágában. Városnézésünket a Hradzsinban, a
várban kezdjük. Szent Vitus hatalmas katedrálisa a turisták kedvelt célpontja.
Mellette található a Sárkányölő Szent György szobor, a Királyi Palota és a Szent
György Bazilika. Szépen felújították a fogalommá vált Arany utcácskát. Ebben a
keskeny utcában dolgoztak régen a mesterek, akiknek kis üzletei manapság a

nagy forgatagtól hangosak. Délután, akinek kedve tartja, önálló egyéni
programot szervezhet magának Prága történelmi óvárosban. Másik lehetőségként egy hangulatos, kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és időutazásra
jöhet velünk a meseszép Karlovy Varyba. (Busz a csoporttal a várból egyenesen
a kirándulásra indul.) A Teplá folyó mellett teraszosan kiépült város
csodaszépen felújított, monarchia-korabeli épületei között sétálunk. Közben valamelyik kellemes teraszon megpihenhetnek utasaink és kóstolgathatják a híres
gyógyító hatású vizet, melyet a vendégek általában egy különleges formájú
bögréből szürcsölnek. Megízlelhetjük Karlsbad ﬁnom ostyáját is. Késő délutáni
órákban hagyjuk el Karlovy Varyt, este érkezünk vissza prágai szállásunkra.
Fakultatív Karlovy Vary kirándulás (jelentkezés a helyszínen): 30 €.
3. NAP: PRÁGA ÉS HAJÓKIRÁNDULÁS
Folytatjuk prágai városnézésünket. A mai nap első látványossága a Vencel-tér,
mely a cseh történelemben többször is fontos szerepet játszott. Továbbsétálunk
a belvárosban a főtérig. Itt megtekintjük többek között a híres órát (Orloj),
láthatjuk Husz János monumentális szobrát, továbbá gyönyörködhetünk a teret
ölelő szépen felújított házakban. Az óváros felkerült az UNESCO Világörökségek
Listájára. Ezt követően folytatjuk utunkat Prága másik híres építményéhez, a
Károly hídhoz. A hidat fenséges barokk szobrok díszítik. Sétálva a hídon szép
fotókat készíthetünk a műemlékekről, szobrokról. Városnézésünket a zsidó
negyednél fejezzük be. Ezt követően a szabadprogram alatt egyéni sétára,
nézelődésre, ajándékvásárlásra nyílik lehetőség. Aki gondolja, megkóstolhatja a
jellegzetes cseh ételeket és megízlelheti a híres cseh söröket is. Igény esetén az
idegenvezető ajánlani fog hangulatos sörözőt, éttermet. A koraesti órákban
szervezünk egy kellemes, kb. 2 órás fakultatív hajókirándulást a Moldván, mely
svédasztalos vacsorával van egybekötve. Akik nem választják a hajózási
programot, azoknak lehetőség nyílik önálló sétára a kivilágított belvárosban.
Este autóbusztranszfer a szállodába. Fakultatív hajókirándulás vacsorával (ital
nélkül): 8.500,- Ft.
4. NAP: PRÁGA – KUTNÁ HORA – TELČ – BUDAPEST
Ez a nap is a cseh világörökségekről szól, ugyanis a nap során felkeresendő
városok mindegyike szerepel az UNESCO listáján. Délelőtt a Prága közelében
lévő Kutná Hora látványosságai közül megtekintjük a csodaszép Szent Borbála
katedrálist, mely a közép-kelet-európai gótikus építészet egyik legszebb
példája, szépségében a prágai Szent Vitus-székesegyházzal vetekszik. A város
peremén található egy csontkápolna, melyet szintén felkeresünk. Folytatjuk
utunkat Csehországban. Délután Telčben állunk meg. A város egységes
hangulatú, látványos főterén sétálunk, ahol szép fotókat készíthetünk az
árkádos-lábas házakról, valamint a közelben lévő várról. Szabadprogram után
hazaindulunk és az esti órákban érkezünk Budapestre, majd mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.

