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"Smalcem po mapie"  

zaprasza na wycieczkę towarzyską z przewodnikiem 

Złota Praga (Czechy) 

7.07.2018 r. 

145 zł/os. + Hradczany dla chętnych (dopłata 250 Kč) 

Zapisy do 20.06. na e-maila: smalcem.po.mapie@gmail.com 

  

Krótkie wyjaśnienie czym jest "Smalcem po mapie"? Są to wycieczki towarzyskie 

organizowane przez Alinę Filipowicz - przewodnika wrocławskiego i sudeckiego.  

 Skąd nazwa? Ano stąd, że na wycieczkach zawsze jest pajda chleba ze smalcem 

i ogórkiem. Więcej przeczytasz > tutaj. 

 

Program wycieczki:  

  

1. Wyjazd z Wrocławia o godz. 6.00 (ul. Petrusewicza). 

2. Hradczany: zwiedzanie Katedry Św. Wita, Zamku Królewskiego i Złotej Uliczki (dodatkowo 

płatne 250 Kč - dla chętnych) 

3. Zwiedzanie Ogrodu Wallensteina  

4. Przerwa na Małostranskiej, przejście przez Most Karola, spacer po żydowskiej 

dzielnicy Josefov  

5. Zwiedzanie Rynku Starego Miasta, gdzie znajduje się Zegar Orloj  

6. Czas wolny na pl. Wacława 
7. Wyjazd do Wrocławia ok. godz. 18.00. 
  

Cena 145 zł/os. zawiera: 

- przejazd autobusem/busem w dwie strony, 

- wejścia do w/w obiektów oprócz Hradczan, 

- opiekę przewodnika i pilota podczas wycieczki, 

- opłaty parkingowe. 

  

https://www.wroclawianka.eu/smalcem-po-mapie
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Dodatkowe wydatki: 

Hradczany dla chętnych - 250 Kč/os.  

Kieszonkowe - zalecamy zabranie kieszonkowego ok. 400 Kč (obiad - 200-250 Kč, napoje, 

toaleta, pamiątki, itp.) 
UWAGA: na wycieczkę należy zabrać dokument uprawniający do przekroczenia 
granicy (paszport lub dowód osobisty). 

  

Czekamy na wasze zgłoszenia do 20.06. na adres: smalcem.po.mapie@gmail.com  

(e-mail obsługiwany przez Alinę Filipowicz i jej "prawą rękę przez lewą nogę"  Kamilę Kubik). 

  

Obowiązuje wpłata zaliczki do dnia 30.06. w wysokości 80 zł/os. na konto: Alina Filipowicz, 

nr konta PKO 20 1020 5226 0000 6702 0433 0619, tytuł przelewu Imię i Nazwisko uczestnika, 

z dopiskiem Złota Praga, przykład: Jan Kowalski, Złota Praga. 

 
Zapisy wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych: 
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych 
osobowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon) przez administratora danych, którym jest Alina 
Filipowicz w celach realizacji wycieczki, natomiast adres e-mail w celach przesyłania 
informacji o aktualnych wycieczkach i artykułach o tematyce podróżniczej. Każdy ma prawo 
dostępu do swoich danych i możliwość ich poprawienia. Zgoda może być w każdym czasie 
odwołana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może 
skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w wycieczce oraz otrzymywania informacji o 
aktualnych wycieczkach i artykułach o tematyce podróżniczej. 

  

ZAPRASZAMY! 

Alina Filipowicz – przewodnik wrocławski i sudecki 

Kamila Kubik – prawa ręka przez lewą nogę 

 
 


