
                           

XLVIII Rajd na Raty 

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 

Wycieczka autokarowa 05-07.10.2018 r. 

Praga  

Opracowanie trasy, obsługa przewodnicka: Wiktor Gumprecht 

Wyjazd z Jeleniej Góry, ul Teatralna, piątek 05.10.18  o godz.8.00 

Powrót do Jeleniej Góry niedziela 07.10.18 około godz. 21 

Program wycieczki: 

Piątek 05.10.18 

Trasa przejazd: Jelenia Góra – Szklarska Poręba – Praga 

Zwiedzanie: 

Břevnov: klasztor Benedyktynów  założony w 993 roku przez św. Wojciecha był pierwszym męskim 

zgromadzeniem zakonnym na terytorium Czech. Zwiedzamy klasztor i przepiękną bazylikę św. Małgorzaty z 

bogatym wyposażeniem, w krypcie – pozostałości romańskiej świątyni z XI wieku.  

Troja: ogród botaniczny na prawym brzegu Wełtawy, oprócz pięknej i rozległej zewnętrznej ekspozycji z 

ogrodem japońskim i winnicą możemy tutaj podziwiać roślinność w szklarni Fata Morgana. Oranżeria o 

powierzchni 1800 m² podzielona jest na trzy części, w każdej o innej temperaturze i wilgotności powietrza 

można poznać roślinność charakterystyczną dla różnych stref klimatycznych.  

Po degustacji win w winnicy św. Klary oglądamy znajdujący się u podnóża winnicy barokowy pałac. 

  



Po kolacji dla chętnych spacer „nocną Pragą” (powrót do hotelu metrem). 

Sobota 06.10.18 

Po śniadanie jedziemy do praskiej dzielnicy Hradczany. Zwiedzanie zaczynamy od Lorety, barokowego 

sanktuarium z kaplicą wybudowaną na wzór Domku Świętego NMP w Loreto, atrakcyjnym miejscem jest 

skarbiec skrywający kilkaset dzieł sztuki z najsłynniejszą monstrancją „Praskie Słońce” zdobioną 6222 

diamentami.                                                                                                                                                      

Na wzgórzu zamkowym zwiedzamy najciekawsze obiekty: Katedrę św. Wita, Stary Królewski Pałac, Bazylikę 

św. Jerzego i słynną Złotą Uliczkę. U podnóża Hradu zatrzymujemy się na odpoczynek w Ogrodach Senatu 

założonych w XVII wieku przez Albrechta z Valdštejna. Następnie udajemy się na przystań, skąd wypływamy 

na dwugodzinny rejs po Wełtawie z obiadem na pokładzie (aperitif na wstępie i szwedzki bufet).                    

Po rejsie odbędziemy spacer po Starym Mieście, przejdziemy od Bramy Prochowej od Rynku 

Staromiejskiego Drogą Królewska, którą niegdyś przemierzały orszaki koronacyjne królów czeskich.  

 

  

  
 

Niedziela 07.10.18 

Zwiedzanie rozpoczynamy od Muzeum Techniki, jednego z najciekawszych obiektów muzealnych w Pradze. 

Unikatowe zbiory i pasjonujące ekspozycje zainteresują każdego, wśród eksponatów znajdziemy m.in. 

przyrządy astronomiczne, które używał Tycho Brahe, pierwszy czeski samochód, najstarszy na świecie 

dagerotyp i wiele innych ciekawostek. Po wyjściu z muzeum udamy się na Most Karola (najstarszy 

zachowany most kamienny świata, ozdobiony w XVIII wieku 30 posągami świętych). Następnie przejdziemy 

przez południowa część Starego i fragment Nowego Miasta. Na zakończenie obejrzymy najwyższy w Pradze 

kościół MB Śnieżnej i najbardziej znany praski plac – Václavské náměstí. 

 



 

  
 

 

 

Koszt wycieczki:  560 zł 

w tym: autobus, 2 noclegi (Hotel TOP**** pokoje 2 osobowe z łazienkami),  

wyżywienie (2 obiadokolacje i 2 śniadania – szwedzki stół)  

rejs statkiem (z obiadem) 

ubezpieczenie NNW, KL, obsługa przewodnicka 

na wstępy potrzeba około 900 kč 

Zapisy wraz z wpłatą  przyjmowane są w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” 

Jelenia Góra  ul. 1-go Maja 86, tel. 757525851 

 

 

 


