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PRAHA
A PAMIATKY HOLOKAUSTU – TEREZÍN, LIDICE
2-dňový program

TERMÍN:
podľa požiadavky

CENA: 78 €
V cene je doprava autobusom, 1x ubytovanie s bufetovými raňajkami, pešia a autobusov prehliadka Prahy so
sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
Cena je kalkulovaná zo Žiliny, v prípade odchodu z iného miesta /mimo trasu na Trenčín/, vyúčtujeme rozdiel
v kilometroch podľa skutočnosti
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny o cca 5.00 hod., po príchode do Terezína prehliadka: pamätník holokaustu v jeho tzv. Malej
pevnosti , prehliadka mesta, ktorého história je spojená najmä s hroznou tragédiou Židov v období druhej svetovej
vojny. V Malej pevnosti zriadilo pražské gestapo v júni 1941 policajné väznice, v ktorých povraždili tisíce odporcov
nacistického Nemecka. V priebehu 2.sv. vojny Veľká pevnosť slúžila ako židovské ghetto a nacisti odtiaľto odvážali
sústredené židovské obyvateľstvo zvláštnymi transportnými vlakmi priamo do táborov smrti. Objekt je Národnou
kultúrnou pamiatkou.
Pokračovanie do Prahy, zastávka pri Pamätníku Lidice /Národná kultúrna pamiatka/. Do osudu dediny Lidice kruto
zasiahla okupácia ČSR a najmä atentát na tzv. ríšskeho protektora Heydricha. Napriek tomu, že Lidice nemali s týmto činom nič spoločné, gestapo si našlo zámienku na brutálny akt pomsty na obyvateľoch obce. Obeťami nacistického vraždenia 10. júna 1942 sa stalo 340 lidických občanov: 173 mužov bolo zastrelených priamo v dedine, ženy
boli odvlečené do koncentračného tábora Ravensbrűck, niekoľko detí bolo daných na ponemčenie a ostatné zahynuli
v poľskom Chromne. Dedina bola vydrancovaná, vypálená a zrovnaná zo zemou.
Po príchode do Prahy ubytovanie, večerná prehliadka historického centra, v prípade záujmu kultúrne podujatie
2.deň: raňajky, prehliadka: kráľovské záhrady, striedanie stráží, Loreta, Černínsky palác, Hradčany, Pražský hrad, v
prípade záujmu malý okruh /Starý kráľovský palác, Bazilika sv. Jiří, Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička/, Malostranské
nám., Chrám sv. Mikuláša, Karlov most, Staromestské nám., Orloj, Václavské nám., osobné voľno, prípadne návšteva vybraného múzea, odchod na Slovensko
Školské skupiny nad 40 osôb – pedagogický doprovod 2 osoby zdarma

