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PRAHA  - SVATOJÁNSKE  NAVALIS 

     
PRAHA – zlatá, stovežatá, matka miest, to sú len niektoré z prívlastkov zdobiacich toto nádherné mesto, 

ktorým kráčala história, mesto kráľov, cisárov, s nenapodobiteľnou atmosférou, mystickým koloritom, 
unikátnymi pamiatkami, pulzujúcim životom, bohatou ponukou kultúrnych a spoločenských zážitkov..... 
Zažite najväčšie barokové slávnosti s tristoročnou tradíciou ! Len raz za rok sa Karlov most predstaví 

v impozantných kulisách s benátskymi gondoliérmi a barokovým vodným koncertom na Vltave.  
 

TERMÍN: 15.-16.5.2020 

CENA: 79 € 

Seniori nad 65 r. a deti do 18 r. – cena 65 € 
V cene je doprava ranným vlakom Regiojet /odchod Vrútky – Žilina – Čadca, pri nástupe od Košíc po Vrútky sa 

o cene informujte/, nástupné miesta podľa cestovného poriadku, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, pešia 

prehliadka so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie, miestna doprava  

 

PROGRAM: 

1.deň:odchod zo Slovenska vlakom podľa cestovného poriadku, po príchode do Prahy odloženie batožiny, prehliadka: 

Kráľovské záhrady, exteriéry - Hradčany, Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Staré zámecké schody, Valdštejnská zá-

hrada, ubytovanie. Podvečer účasť na Svatojánskych slávnostiach Navalis – regata a barokový koncert, ďalšie sprie-

vodné akcie. 

V prípade záujmu muzikál: Čas růží, Evita, Vlasy, Kvítek mandragory, Galileo, Čarodějka. 

 

2.deň:raňajky, prehliadka: Malostranské nám., Chrám sv. Mikuláša, múzeum Pražského Jezulátka, Lennonova stena, 

Čertovka, Karlov most, Staromestské nám., Orloj, Václavské  nám., osobné voľno, odchod na Slovensko. 

 

NAVALIS – prvé slávnosti sa konali v r. 1729 pri príležitosti svätorečenia sv. Jana Nepomuckého, patróna lodníkov, 

gondoliérov, mostov. Pripravené sú kultúrne a liturgické akcie, koncert barokovej hudby. Slávnosť zaháji kardinál 

Duka s primátorom Prahy. Oslavy začínajú omšou v katedrále sv.Víta, celebrovanou kardinálom Dukom, odtiaľ sa 

barokový sprievod s kočom ťahaným kladrubským šesťzáprahom vydá Nerudovou ulicou k Vltave, kde bude hlavný 

program.  

Na hladinu Vltavy budú spustené slávne barokové benátske gondoly, ktoré privezú benátski gondoliéri a pripomenú 

tým stáročnú tradíciu a regata ozdobených dračích lodí. Hodením svätojánskeho venca na hladinu skončí regiolózna 

časť Navalis a začne veľkolepá svetská oslava, ktorú ohlásia trubači na lodiach a rozoznie sa barokový koncert pod 

Karlovým mostom. Slávnosť ukončí nezabudnuteľný ohňostroj. 

 

Pre ucelené skupiny možnosť dopravy autobusom 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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