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PRAHA  - MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY  FESTIVAL 
PRAŽSKÝ  JARMARK  -  10. ROČNÍK 

 

     
  

PRAHA – zlatá, stovežatá, matka miest, to sú len niektoré z prívlastkov zdobiacich toto nádherné mesto, 
ktorým kráčala história, mesto kráľov, cisárov, s nenapodobiteľnou atmosférou, mystickým koloritom, 

unikátnymi pamiatkami, pulzujúcim životom, bohatou ponukou kultúrnych a spoločenských zážitkov..... 

 

TERMÍN: 30.-31.7.2016 

 
CENA: 63 € 

V cene je doprava vlakom, 1x ubytovanie s bufetovými raňajkami, prehliadka Prahy so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, miestna doprava, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

1.deň: odchod ranným vlakom Regiojet podľa cestovného poriadku zo stanice Zvolen, Banská Bystrica, Martin, 

ďalší nástup Žilina, Čadca - zdarma káva, čaj, 0,2 minerálka Rájec, mušt, denná tlač /trasa Košice, Poprad, Lipt. 

Mikuláš – nočný spoj/, príchod do stovežatej Prahy, odloženie batožiny, prehliadka – kráľovské záhrady, Hradčany, 

striedanie stráží, Chrám sv. Víta, Starý kráľovský palác, Bazilika sv. Jiří,  Pražský jarmark, ubytovanie, vyhliadková 

hodinová plavba s večerou, osobné voľno. 

Podľa záujmu – posedenie U Fleků, alebo muzikál 

 

2.deň: raňajky, prehliadka: Valdštejnský palác, Valdštejnská záhrada, Malostranské nám., Chrám sv. Mikuláša, 

múzeum Pražského Jezulátka, Lennonova stena, Čertovka, Karlov most, Staromestské nám., Orloj, Václavské nám., 

Pražský jarmark, odchod na Slovensko  

 

PRAŽSKÝ JARMARK – už 10. ročník výnimočného Medzinárodného folklórneho festivalu. I tento rok tu stretne-

me umelcov z Česka, Európy, Ázie či Latinskej Ameriky, národné, tradičné aj exotické folklórne súbory. Súčasťou 

festivalu je krojovaný sprievod všetkých účinkujúcich. Pestrý umelecký program doplnia ukážky tradičných ľu-

dových remesiel /točenie na kruhu, zdobenie kraslíc, maľovanie na skle, ručná výroba šperkov, tkanie a vyšívanie, 

tvorba ozdôb zo slamy/, ponuka staročeskej kuchyne a bohatý sprievodný program. A to všetko v centre tohoto 

magického mesta... 

  

Festivalu sa zúčastní viac ako 70 hudobných a tanečných súborov z 21 krajín Európy, Ameriky a Ázie, vystúpi viac 

ako 1800 spevákov, tanečníkov a hudobníkov, čo sľubuje bohatú a pestrú mozaiku. Je to najväčší folkový festival 

spevu a tanca v strednej Európe. Tešiť sa môžete aj na živú hudbu, mažoretky, skupiny v historických vojenských 

kostýmoch, pochodujúce kapely, karnevalové skupiny a ďalších umeleckých zoskupení. 

 

Pre kolektív pripravíme zájazd aj autobusovou dopravou s odchodom z miesta určenia na ľubovoľný počet nocí. 
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