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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 – MAGICKÉ  ČARO  ADVENTU 

SPOMIENKA  NA  KARLA  GOTTA 

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

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

TERMÍN: 14.-15.12.2019 
pre kolektív podľa požiadavky 

CENA:  75 € /dosp. 
/Deti do 18 r., seniori nad 65 r.:  CENA 59 €/ 

/nástup Košice – Vrútky príplatok za dopravu – informácia v CK/ 

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

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky na muzikál 

PROGRAM: 
1.deň: doprava – vlak Regiojet, odchod zo Slovenska podľa nástupných miest – Košice 3,45 hod...., Vrútky 6,26 

hod., Žilina 6,44 hod., Čadca 7,08 hod. Predpokladaný príchod do stovežatej Prahy o 12,13 hod., odloženie bato-

žiny, podľa možnosti ubytovanie /všeobecne sa poskytuje od 14,00 hod./ Prehliadka – Hradčany, striedanie stráží, 

areál Pražského hradu, Chrám sv. Víta, adventné trhy v areáli Pražského hradu, ubytovanie. Muzikál podľa výberu, 

adventné trhy na Václavskom a Staromestskom nám. 

 

MUZIKÁLY 14.12.2019:  

Čas růží, Kvítek mandragory, Galileo, Čarodějka, Voda nad vodou... 

MUZIKÁL ČAS RŮŽÍ - Hudební divadlo Karlín - odhalenie príbehu starého obrazu, ktorý v sebe skrýva 

osud jednej veľkej celoživotnej lásky, pobaví vás aj dojme, zaspomínate si na hity Když jsem já byl tenkrát 

kluk, Jen se hádej, Svět má ty chvíle rád, Jdi za štěstím, Korunou si hodím, Nápoj lásky č. 10, Je jaká je, 

Když muž se ženou snídá a mnoho ďalších hitov legendárneho Karla Gotta. 
V hlavných úlohách: Jan Kopečný, Eva Burešová, Petr Dopita, Josef Vojtek, Jiří Langmajer, Sagvan Tofi, Adéla 

Gondíková... 

 

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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