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www.eliteclubtravel.pl lub www.ectp.pl



Praga

Oferta dla firm

Termin: styczeń/luty 2012

Liczba osób: 17

Obsługa: przedstawiciel Elite Club

Transport: dojazd własny (moŜliwość zorganizowania transportu)

Hotel: 3*/4*

Kontakt: eliteclub@ectp.pl tel. 226401466



1-szy dzień:

ok. 14.00 – przyjazd do Pragi, powitanie przez miejscowego pilota.
Zakwaterowanie Gości w hotelu 3* lub 4*.

Zapraszamy Państwa na Zabawny spacer historyczną częścią Pragi, fachowy wykład dotyczący produkcji i historii
piwa, legendy związane z piwem oraz wszystko to, co dotyczy czeskiej kultury piwa.
W trakcie przechadzki poprzez kręte nieturystyczne uliczki starej Pragi przewodnik zaprowadzi gości do typowo 
czeskich knajpek, gdzie czeka ich degustacja. Zwiedzanie Starego Miasta ze słynnym zegarem astronomicznym, 
Nowego Miasta z epoki Karola IV. XIV wieku z centralnym Placem Wacława oraz Ŝydowskie Miasto Praskie. Magia 
wąskich, krętych i nieturystycznych uliczek, gdzie na kaŜdym kroku spotyka się knajpkę z wyśmienitym czeskim 
piwem i jedzeniem.
Powrót do hotelu

Ok. 20.00 rejs statkiem wycieczkowym po Wełtawie połączony z kolacją w formie bufetu.

Po kolacji czas wolny - moŜliwość zorganizowania wyjścia do słynnego praskiego klubu.

Ramowy program wyjazdu 



2-gi dzień: Praga 

9.00 – śniadanie

10.00 – zwiedzanie Pragi z lokalnym polskojęzycznym przewodnikiem (Zamek Praski, katedra św. Wita, Stary 
Pałac Królewski, Bazylika św. Jerzego, Loreta).

Ok. 14.00 – czas wolny 

Ok. 20.00 – kolacja na Starym Mieście w historycznej XVI - wiecznej piwiarni z muzyką na Ŝywo.
Restauracja wszystkich generacji praŜan, ulubione miejsce Czechów, którzy spędzają długie godziny przy niejednym
kuflu piwa rozsmakowując się w wyśmienitej kuchni czeskiej. Kolacja składa się z 3 tradycyjnych dań: zupa, czeska 
kuchnia narodowa i deser.

Powrót do hotelu na nocleg.

MoŜliwość zorganizowania wieczornego wyjścia na dyskotekę.

Ramowy program wyjazdu c.d.



3-ci dzień:

9.00 - śniadanie w hotelu. 

Po śniadaniu czas wolny.

Wykwaterowanie z hotelu do godz. 12.00

Wyjazd z Pragi

Zakończenie wyjazdu.

Ramowy program wyjazdu c.d.



Zakwaterowanie w hotelu*** w pobliŜu Placu Republiki oraz domu towarowego Kotva i

centrum handlowego Palladium, 3 minuty spacerem do Rynku Startego miasta. 

Naprzeciwko hotelu znajduje się słynny klub nocny Buddha Bar, w którym codziennie od 
godziny 22:00 grają najlepsi prascy didŜeje.

Do dyspozycji gości: pokoje 1 i 2-os. z łazienką, klimatyzacją, sejfem oraz bezpłatnym 
dostępem do Internetu. 

Hotel***



Zakwaterowanie w hotelu**** w spokojnej części Pragi, z której na piechotę moŜna 
dojść do najbardziej znanego kompleksu zamkowego w Europie – Hradczan, do Zamku 
Praskiego, Loretty Praskiej, klasztoru na Strahovie czy teŜ dzielnicy Mala Strana.

Do dyspozycji gości pokoje 1 i 2-os. komfortowo i nowocześnie wyposaŜone, z łazienką
(prysznic/wanna, suszarka), TV SAT, minibar z szerokim asortymentem napojów 
alkoholowych i nie alkoholowych, chipsów i paluszków, sejf i telefon. 

Internet dostępny jest bezpłatnie w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w pokojach jest 
dodatkowo płatny.

Ponadto za dodatkową opłatą istnieje moŜliwość skorzystania z basenu, sauny, solarium i 
siłowni oraz masaŜy.

Hotel dysponuje w pełni wyposaŜonymi salami konferencyjnymi, salą kinową, restauracją
oraz lobby barem.

Obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Hotel****



KOSZT PAKIETU:  od ok. 1000 PLN/os. w pokoju 2-os.

Koszt pakietu obejmuje:    
- zakwaterowanie w hotelu 3*/4* w pokojach 2- osobowych, 2 noclegi;
- 2 śniadania w hotelu (bufet);
- kolacja w restauracji – historycznej piwiarni z muzyką na Ŝywo, do kolacji 1 napój/os.;
- piesza wycieczka - spacer po Pradze z przewodnikiem, w trakcie degustacja 3 gatunków 
czeskiego     piwa;
- rejs po Wełtawie z kolacją w formie bufetu;
- zwiedzanie Hradczan, Zamku Praskiego i innych waŜnych praskich miejsc z przewodnikiem; 
- opiekę – przedstawiciela Elite Club, miejscowych przewodników;
- ubezpieczenie – pakiet Europejskie - KL: 20.000 EUR, NNW – 20.000 PLN, BG – 800 PLN, 
- podatek VAT-MarŜa (wszystkie podane ceny są brutto).

Cena pakietu nie obejmuje:
- ubezpieczenia o szerszym zakresie ochrony, następstw chorób przewlekłych; wysokość dopłat na 
zapytanie;
- dodatkowych napoi do posiłków;
- korzystania z infrastruktury hotelowej nie objętej kosztem zakwaterowania, korzystania z 
komunikacji miejskiej,  dodatkowych wycieczek i atrakcji itp.;  
-innych nie wyszczególnionych świadczeń i wydatków osobistych Uczestników;
- dopłaty do pokoju 1- osobowego; 
- wieczornego wyjścia do praskich klubów 1 i 2 – giego dnia wyjazdu. 

WSTĘPNA OFERTA –
CENA ORIENTACYJNA



Orientacyjne ceny wstępnie skalkulowane przy 17 osobach uczestniczących 
we wszystkich świadczeniach.

Zmiana liczby Uczestników spowoduje zmianę podanych cen.

Informujemy, Ŝe biura podróŜy mogą wystawiać faktury VAT marŜa na:
„usługi turystyki” lub

„organizację wyjazdu konferencyjnego, wyjazdu integracyjnego lub motywacyjnego”
w kwocie brutto.                                                

UWAGI I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i własność intelektualną Elite Club
Travel Polska i nie moŜe być w Ŝadnej formie w całości ani w części

rozpowszechniana ani udostępniana podmiotom trzecim bez zgody Elite Club
Travel Polska.



Elite Club Travel Polska Sp. z o.o.
00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201b; tel.: 022 640 14 65, 022 640 14 66, fax: 022 858 33 00

bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl; turystyka email: eliteclub@ectp.pl
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DZIĘKUJEMY


