Zapraszamy
na Bożonarodzeniowy Wyjazd Studyjny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
do Pragi w dniach 6 – 9. XII. 2018 r.
Do Pragi, miasta pod wieloma względami wyjątkowego, które co roku przyciąga rzesze turystów.
Zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO miasta rozpoczniemy od spotkań w Narodowej Bibliotece
Technicznej, Klementinum, a potem Hradczany – zamek praski, katedra św. Wita, bazylika św.
Jerzego, pałac królewski, Złota Uliczka, następnie Malá Strana, most Karola, rynek staromiejski,
ratusz z zegarem Orloj. Zwiedzimy klasztor oraz bibliotekę na Strahovie, spacerem przejdziemy
do rynku głównego – Staroměstké Náměstí. Przewidziany jest czas wolny na Rynku Starego Miasta,
gdzie odbywa się jarmark bożonarodzeniowy. Zapach lokalnych świątecznych przysmaków, ciastek
z cynamonem, pitnego miodu i grzanego wina tworzy niesamowity bożonarodzeniowy klimat praskich
ulic.

KOSZT: 570 zł (od osoby)
Dofinansowanie z funduszu socjalnego:
uczestnikom przysługuje dofinansowanie z funduszu kulturalno - oświatowego (do 50%)
zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Dofinansowanie z funduszu ZNP: 30 zł – dla członków ZNP i ich rodzin
Program wycieczki:
1 Dzień - czwartek 6.XII.2018
14.45 – Wyjazd z Sosnowca
15.00 - Wyjazd z Katowic
Ok. 20.30 Przyjazd do Pragi. Zakwaterowanie w Hotelu Inos.
Nocne zwiedzanie Pragi we własnym zakresie.
2 Dzień - piątek 7.XII.2018
Śniadanie. Przejazd do Narodowej Biblioteki Technicznej (godz. 9.00 – 13.00 ).
Czas wolny. Godz. 14.00 – 17.00 Przejazd do Biblioteki Narodowej.
Zwiedzanie Pragi we własnym zakresie.
3 Dzień - sobota 8.XII.2018
Śniadanie. Przejazd do klasztoru na Strahovie – zwiedzanie klasztoru i biblioteki (godz. 9.00 – 12.00 ).
Spacer do centrum Pragi. Przewidziany jest czas wolny na Rynku Starego Miasta, gdzie odbywa się
jarmark bożonarodzeniowy. Od 14.00 – 19.00 Spotkanie z przewodnikiem i wycieczka po Pradze.
Nocne zwiedzanie Pragi we własnym zakresie.
4 Dzień – niedziela 9.XII.2018
Śniadanie. Zwiedzanie Pragi we własnym zakresie. 15.00 Wyjazd do Katowic
Cena zawiera:
transport, zakwaterowanie w Pradze (3 noclegi), 3 śniadania, bilety wstępów, usługę przewodnika,
ubezpieczenie NNW.
Zapisy i wpłaty do 10.10. 2018 r. – obowiązuje wpłata zaliczki 200 zł od osoby
w Sekretariacie ZNP lub na konto ZNP : 26 175000120000000036552921.
Związek Nauczycielstwa Polskiego,
Katowice, ul. Bankowa 12 a, I piętro, tel. 32-359-16-40

