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PRAHA  A  PLAVBA  DO  DRÁŽĎAN  
 

     
  

Mimoriadne krásny a romantický výlet, pri ktorom spoznáte Prahu – matku miest, Drážďany – Florenciu na 
Labe a nádherné zákutia Hřenska – komfortnú plavbu na lodi s otvorenou palubou, s obedom, večerou, 

ochutnávkou saských vín, živou hudbou   

 

TERMÍN:  
/pre kolektív termín podľa požiadavky/ 

Pre kolektív pristavíme autobus na miesto podľa určenia bez príplatku 

 
CENA: 155 € 

 
V cene je doprava autobusom, 2x ubytovanie s raňajkami v Prahe, pešia a autobusová prehliadka Prahy so 

sprievodcom, plavba do Drážďan s obedom, večerou, ochutnávkou vín, živou hudbou, prehliadka Drážďan 

Možný príplatok: individuálne vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

 

1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., po príchode do Prahy - prehliadka: Petřín – záhrady, Štefánikova hvezdáreň, 

Petřínska rozhľadňa, bludisko a zrkadlová sieň smiechu, Kampa, múzeum Pražského Jezulátka, Lennonova stena, 

Čertovka, Malostranské nám., Chrám sv. Mikuláša, Karlov most, Staromestské nám., Orloj, Václavské  nám., uby- 

tovanie, podľa záujmu – muzikál, Piváreň u Fleků, osobné voľno 

 

2.deň: raňajky, odchod do Děčína, nalodenie, plavba českosaským Švajčiarskom – romantická plavba s úchvatnými 

scenériami skalným kaňonom a labskými zátokami okolo Bad Schandau, popod pevnosť Konigstein - miestami,  ktoré 

obdivoval už Hans Christian Andersen, plavba historickou Pirnou, krajinou víníc okolo malebného zámku Pillnitz. 

Počas plavby obed formou 3-chodového menu. Pokračovanie  do centra Drážďan, popod mostami starého mesta, 

výstup z lode v srdci Drážďan pri vyhliadkových Labských terasách v tesnej blízkosti obnoveného chrámu Frauen-

kirche a výnimočného Zwingeru, prehliadka historického centra. Vyplávanie o cca 15,00 hod., výklad kapitána lode, 

živá hudba, večera formou rautu, ochutnávka saských vín, zastávka v Hřensku, návrat do Prahy v nočných hodinách, 

ubytovanie 

 

3.deň: raňajky, prehliadka: Kráľovské záhrady, striedanie stráží,  Hradčany, Pražský hrad – Katedrála sv. Víta, 

v prípade záujmu Malý okruh /Starý kráľovský palác, Bazilika sv. Jiří, Katedrála  sv. Víta, Zlatá ulička – cena 250 

Kč/dosp., 125 Kč/študenti/, Staré zámecké schody, osobné voľno, o cca 16,00 hod. odchod na Slovensko 

 

Pre skupinu nad 40 osôb  -  ďalšie 2 osoby zdarma 
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