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PRAHA - JEDINEČNÝ FESTIVAL SVETLA
7. ročník

PRAHA – jedno z najkrajších miest, pokladnica nespočetných historických a kultúrnych pamiatok,
s pulzujúcim životom, pamiatka Unesco, mesto obdivované turistami z celého sveta...
Predstaví sa vám vo veľkolepom štýle – pražské pamiatky budú osvetlené pôsobivou svetelnou inštaláciou!
TERMÍN: 12.-13.10.2019
Pre kolektív podľa požiadavky - v období 10.-13.10.2019

CENA: 69 €
V cene je doprava vlakom Regiojet, pešia prehliadka so sprievodcom CK, ubytovanie na 1 noc
s bufetovými raňajkami
Možný príplatok: individuálne vstupenky, miestna doprava, základné cestovné poistenie 1,70 €/os./deň
Pre kolektív možnosť predĺženia o ďalšiu noc v Prahe, doprava autobusom – cena na vyžiadanie

PROGRAM:
1.deň: odchod ranným vlakom Regiojet podľa cestovného poriadku zo stanice Košice – smer Žilina, Čadca, nástup
v jednotlivých mestách podľa cestovného poriadku /Žilina o 6,44 hod./. Príchod do stovežatej Prahy, odloženie
batožiny, prehliadka – kráľovské záhrady, Hradčany, striedanie stráží, Chrám sv. Víta, Starý kráľovský palác,
Bazilika sv. Jiří, Valdštejnský palác, večer festival Signal - svetelná show
2.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke - Malostranské nám., Chrám sv. Mikuláša, Lenonova stena, Kampa,
Karlov most, Staromestské nám., Týnsky chrám, Orloj, osobné voľno.
V popoludňajších hodinách odchod vlakom na Slovensko
Pozývame vás na veľkolepý festival svetla Signal, ktorý rozsvieti historické pamiatky a architektonické skvosty
pri vonkajších svetelných inštaláciách a video - mappingových show. Čaká vás najväčší festival na verejnom
priestranstve, ktorý Prahu predstaví ako mesto, kde sa vďaka moderným technológiám snúbi historický génius so
súčasným umením. Stane sa tak po Barcelone či Lyone ďalším európskym centrom vrcholu audiovizuálneho umenia. Netradičným spôsobom sa rozsvieti viac ako 20 svetelných umeleckých inštalácií od významných autorov
z ČR a celého sveta.
Pre kolektív možnosť posedenia U Fleků, muzikál...

