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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 
ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

PRAHA – NOC  MÚZEÍ  A  MUZIKÁL 

     
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: 9.-10.6.2018 
CENA: 69 € 

V cene je doprava vlakom Regiojet - nástupné miesta podľa cestovného poriadku, ubytovanie na 1 noc 

s bufetovými raňajkami, pešia prehliadka so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie, miestna doprava 

 

PROGRAM: 

1.deň:odchod zo Slovenska vlakom Regiojet /Žilina 6,44 hod./, po príchode do Prahy odloženie batožiny, pre-

hliadka: Kráľovské záhrady, Hradčany, striedanie stráží, Pražský hrad – Katedrála sv. Víta, exteriéry – Starý krá-

ľovský palác, bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác, Staré zámecké schody, v prípade záujmu hodinová vyhliadková 

plavba s obedom, o 18,00 hod. muzikál podľa výberu - Muž se železnou maskou, Krysař, alebo Mefisto. 

 

Od 19,00 hod. do 1,00 hod. možnosť návštevy pražských galérií a múzeí podľa záujmu. 

Prehliadka zdarma: Botanická záhrada, Múzeum hlavného mesta Prahy, Múzeum Karla Zemana, Národná galéria, 

Vyšehrad, Národné múzeum, Technické múzeum, Novomestská radnica, Zemědělské múzeum,Vojenský historic-

ký ústav, Slovenský dom... 

 

2.deň: raňajky, prehliadka: Valdštejnský palác a záhrada, Malostranské nám., múzeum Pražského Jezulátka, Len-

nonova stena, Kampa, Čertovka, Karlov most, Staromestské nám., Orloj, Týnsky chrám, Václavské  nám., osobné 

voľno, odchod na Slovensko o 14,48 hod. 

 

Muž se železnou maskou - nový muzikál Michala Davida v divadle Broadway. Dej nás zavedie na francúzsky 

dvor za vlády Ľudovíta IV. – arogantného kráľa slnka, kde sa za pomoci mušketierov uskutoční výmena a na trón 

zasadne Filip, dovtedy väznený v Bastile. V hlavných úlohách a alternáciách: Josef Vojtek, Petr Kolář, Daniel 

Hůlka, Helena Vondráčková, Radka Fišarová, Marián Vojtko... 

 

Krysař – jeden z najúspešnejších pôvodných muzikálov v novom hereckom obsadení, s novou výpravou a cho-

reografiou. Autorom je Daniel Landa, uvádza divadlo Kalich. Pôvodná podoba muzikálového príbehu tajomného 

muža v kapucni s píšťalou mala viac ako 700 repríz a návštevnosť takmer pol milióna divákov. V hlavných úlo-

hách a alternáciách: Přemysl Pálek, David Suchařípa, Marie Křížová, Milan Peroutka, Martin Zounar... 

 

Mefisto – veľkolepý muzikál v réžii Filipa Renča, uvedený pri príležitosti 10. výročia založenia divadla Hybernia. 

– Atraktívny príbeh o znovu nájdenej mladosti za pomoci Pekla.. V hlavných úlohách a alternáciách: Josef Vojtek, 

Jiří Zonyga, Jan Kříž, Petr Ryšavý, Hana Křížková, Renata Podlipská, Martin Pošta, Jiří Minařík ... 
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