
Gyere velünk Prágába! 
4 napos kirándulás a cseh fővárosba a 11. és 10. évfolyam tanulói számára! 

 
A kirándulás időpontja: 2017. május 7 (vasárnap)-10 (szerda), 3 éjszaka/4 nap (Tanítási 

napot nem érint, ez a kötelező írásbeli érettségik időszaka. Az idegen nyelvből előrehozottan 

vizsgázni szándékozóknak nem a legszerencsésebb időpont, mivel a hazaérkezést követő 

napon angol érettségi lesz!) 

 

A részvételi díj 33.000 Ft + 1.100 cseh korona (CZK, jelenleg 1 CZK= 11,5 Ft), ami az 

alábbiakat tartalmazza: 
 az autóbuszos utazás költségét 

 a cseh múzeumok, látnivalók belépőinek az árát 

 a prágai tömegközlekedés jegyeinek árát 

 3 napi reggelit és a prágai napokon a program függvényében ebédet vagy vacsorát 

 a szállásdíjat (3 éjszaka) egy új, belvárosi hostelben, ahol szauna, medence is rendelkezésre áll 

A tervezett program: 
1.nap: Utazás Prágába, kitérő Telč-be, ahol a világörökség részét képező középkori főtéren sétálunk. 

Prágában még esti városnézés az óvárosi főtéren: Tyn-templom, Husz János szobra, Orloj. 

2.nap: Reggeli után felsétálunk a Petrin-hegyre, ahol az Eiffel-torony kicsinyített mása áll, a kilátóból 

remek a kilátás a városra! A lépcsők „megmászása” után a szomszédos Tükörlabirintust keressük fel. Ezt 

követően ráérős nézelődés a Károly-hídon, majd metrózás a régi várhoz: séta a várban, a cseh hírességek 

temetője, stb. Közös estebéd egy autentikus helyi étteremben. 

3.nap: A szálláson elfogyasztott reggeli után villamossal közelítjük meg a Strahovi-kolostort, miniatúra-

múzeum (patkolt bolha!), kolostori serfőzde megtekintése. Séta a Hradzsinhoz, majd a vár 

nevezetességeinek megtekintése: Sárkányölő Szent György szobra, Szent Vitus székesegyház, stb. A vár 

után a Kampa sziget vízimalmait is megnézzük, ha még nem festették le, felkeressük a John Lennon-falat 

is! A Károly-híd levegőjébe ma is beleszippantunk, majd felkeressük a Vencel teret. 

4.nap: Reggeli a szálláson, majd indulunk haza. Egy sörgyárban megtekintjük a gyártási folyamatot (Velke 

Popovice: Kozel vagy Brno: Starobrno – szervezés alatt) Innen vesszük Kecskemét felé az irányt.  

A programok sorrendje (az időjárás függvényében is) változhat!  

 

 
Telč főtere a „lábas házakkal” 

 
Az óvárosi főtér Prágában  

Petrin-hegyi kilátó 

 

Jelentkezni Csáki Tibor vagy Szabó László tanár úrnál 13.000 Ft előleg befizetésével lehet 

október 10-ig! 


