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PRAHA – MAGICKÉ  ČARO  ADVENTU 

     
PRAHA – jedno z najkrajších miest, pokladnica nespočetných historických a kultúrnych pamiatok,  

s pulzujúcim životom, pamiatka Unesco, mesto obdivované turistami z celého sveta... 

TERMÍN: 1.-2.12.2018 
/pre kolektív termín podľa požiadavky/ 

CENA:  69 € 
V  cene je  doprava Regiojetom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, pešia prehliadka so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, v prípade záujmu hodinová adventná vyhliadková plavba s občerstvením 

a koledami, vstupenky na muzikál 

PROGRAM: 
1.deň: odchod ranným vlakom Regiojet podľa cestovného poriadku zo stanice Košice – smer Vrútky, Žilina, Čadca. 

Príchod do stovežatej Prahy, odloženie batožiny, prehliadka – Hradčany, striedanie stráží, areál Pražského hradu, 

Chrám sv. Víta, v prípade záujmu vyhliadková plavba po Vltave so slávnostnou atmosférou, občerstvením – vianoč-

né cukrovinky, varené víno, punč a koledami, ubytovanie. Adventné trhy s programom  na Václavskom a Staromest-

skom nám., v prípade záujmu kultúrne podujatie, alebo adventný koncert v niektorom pražskom chráme. 

MUZIKÁL MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU s hitmi Michala Davida. Francúzsky kráľovský dvor za vlády „Kráľa 

Slnko“ – Ľudovíta XIV. Romantická zápletka s d´Artagnanom a mušketiermi. Hrajú: Jozef Vojtek, Petr Kolář, Vác-

lav Vydra, Daniel Hůlka, Helena Vondráčková, Josef Laufer a ďalší.  

Ďalšie muzikály: Fantom opery, Doktor Ox. 

    

2.deň: raňajky, Malostranské nám., Chrám sv. Mikuláša, Múzeum Pražského  Jezulátka, Karlov most, Staromestské 

nám., Orloj, Týnsky chrám, Karolinum, Stavovské divadlo, osobné voľno, popoludní odchod na Slovensko 

 

Počas adventu prebieha v Prahe bohatý kultúrny program, o dobrú atmosféru sa stará množstvo profesionálnych 

zborov interpretujúcich vianočné piesne, vystupujú tradičné hudobné kapely, ktoré sa venujú stredovekej hudbe. Za 

zvláštnu zmienku stoja kulinárske zážitky, ktoré rovnako ako umelecké remeslá oživujú vianočné tradície: nájdete tu 

pečenú vianočnú šunku, lahodné české klobásy, alebo Staročeské trdlo. Nechýba varené víno, punč, medovina, grog, 

pečené gaštany.... a ďalšie dobroty. 

Na Staromestskom a Václavskom nám. bude pripravených množstvo stánkov a keďže tieto oslavy sa vždy nesú v 

duchu typických  ľudových Vianoc, nájdete v nich vianočné ozdoby, dekorácie zo skla, keramiky, slamy, plastov či 

kovu, vonné  sviečky, imelo, adventné  vence... Pod  rozsvieteným stromčekom  jasličky s malým Ježiškom, zvierat-

kami, pastiermi. Aj tento rok sa budú adventné trhy konať súčasne v areáli Pražského hradu. 
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