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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  PLNÁ  ZÁŽITKOV 

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

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

TERMÍN: 24.-26.4.2020 
Pre kolektív termín podľa požiadavky, muzikál podľa aktuálnej ponuky 

CENA: 129,- 
V  cene je  doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, pešia a autobusová prehliadka so 

sprievodcom CK, pobytové taxy 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky  

 PROGRAM: 
1.deň: odchod z Ružomberku o 4,30 hod., možnosť nástupu po trase smer Žilina – Trenčín. Po príchode do Prahy 

prehliadka areálu Pražského hradu, ktorý je považovaný za najrozľahlejší hradný areál na svete. Začneme Kráľov-

skou záhradou, založenou už v 16. st., pozrieme si striedanie stráží, paláce na Hradčanskom námestí, impozantnú 

katedrálu sv.Víta, exteriéry románskej baziliky sv. Jiří, kde sú umiestnené náhrobky Přemyslovských kniežat, Starý 

kráľovský palác, Rožmberský palác, po Zámeckých schodoch prejdeme na Malú Stranu, prehliadka – Valdštejnské 

záhrady, odchod na hotel, ubytovanie, o 19,00 hod. muzikál Čas růží v Hudobnom divadle Karlín. 

 

2.deň: raňajky, výlet do Troje, kľudnej časti Prahy s pôvabnými zelenými pahorkami nad Vltavou. Navštívime zoo-

logickú záhradu, jednu z 10 najlepších na svete, barokový skvost – Trojský zámok s jedinečnou freskovou výzdo-

bou, nádhernou francúzskou záhradou, sochami, monumentálnymi alegorickými plastikami predstavujúcimi antic-

kých bohov, terakotovými vázami, bustami, fontánami... Impozantná botanická záhrada na úbočí ponúka krásne vý-

hľady, tropický skleník Fata Morgana, japonskú záhradu s hájom japonských sakúr, rybníčky s jazierkami, vinicu 

sv. Kláry s barokovou kaplnkou. Návrat do centra, večerná prechádzka centrom. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka: Václavské nám., Staromestské nám., Orloj, Karlov most, Malostranské nám., Chrám sv. 

Mikuláša, Múzeum Pražského Jezulátka... Dvojhodinová vyhliadková plavba s rautom, popoludní odchod na Slo-

vensko. 

Príchod na Slovensko v neskorších večerných hodinách. 

 

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

nej veľkej celoživotnej lásky, pobaví vás aj dojme, zaspomínate si na hity Když jsem já byl tenkrát kluk, Jen se há-

dej, 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... 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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