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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  PRÁZDNINOVÁ  A JEJ  KURIOZITY 

     
PRAHA  - jedno z energeticky najsilnejších lokalít sveta s hlbokou mystikou a mágiou, opradená 

tajomstvami.... Okrem prehliadky známych pamiatok objavíte tajomné, strašidelné a kuriózne miesta.... 
TERMÍN: 24.-26.7.2020 

Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 129,-/dosp., 109,-/senior nad 65 r. a dieťa do 18 r. 

V cene je doprava vlakom Regiojet s nástupom Vrútky, Žilina, Čadca, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, pešia 

prehliadka so sprievodcom CK 

Pri odchode z Košíc a ďalších miest – smer Vrútky je príplatok za rozdiel v cene spiatočného cestovného lístka 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie, miestna doprava 

PROGRAM: 

1.deň.: odchod zo Slovenska ranným vlakom Regiojet podľa nástupných miest, predpokladaný príchod do Prahy po 12,00 

hod. Odloženie batožiny, alebo podľa možnosti ubytovanie /všeobecne sa poskytuje po 14,00 hod./. Spoznávanie Pražského 

hradu, považovaného za najrozľahlejší hradný areál na svete, začneme netradičným putovaním po stopách strašidiel, zjavení 

a duchov. Dozviete sa legendu o dojemných loretánskych zvončekoch, príbeh staviteľa Černínskeho paláca, strhujúcu drámu 

krásnej Brigity z Jelenej priekopy, tajomnú historku o divných zjaveniach v kaplnke chrámu sv. Víta, objavíte kladivo a ko-

sák na renesančnej pamiatke. Prejdete sa miestami opradenými tajomstvami areálom Pražského hradu až k Daliborke – väze-

niu alchymistov...  

 

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

záhradu, jednu z 10 najlepších na svete, barokový skvost – Trojský zámok s jedinečnou freskovou výzdobou, nádhernou 

francúzskou záhradou, sochami, monumentálnymi alegorickými plastikami predstavujúcimi antických bohov, terakotovými 

vázami, bustami, fontánami... Impozantná botanická záhrada na úbočí ponúka krásne výhľady, tropický skleník Fata Morga-

na, japonskú záhradu s hájom japonských sakúr, rybníčky s jazierkami, vinicu sv. Kláry s barokovou kaplnkou a možnosťou 

ochutnať vynikajúce vínko... Návrat do centra vyhliadkovou loďou, prechádzka centrom - Obecní dům, Prašná brána, Palla-

dium, Václavské námestie, osobné voľno. 

  

3.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke historických pamiatok a kuriozít: navštívime najstaršiu barokovú záhradu a palác, 

pri prechádzke Malou Stranou objavíme najužšiu uličku, ktorú riadi semafor, na Karlovom moste nájdeme miesto plné ener-

gie, Bruncvíka a dom nazývaný svetielkom Malej Strany, zastavíme sa pri Terezke, alegorickej soche Vltavy a objavíme ďal-

šie zaujímavosti. Prechádzka Staromestským námestím, Orloj, osobné voľno, vyzdvihnutie batožiny. 

  

O 14,50 hod. odchod na Slovensko. 

  

PRE KOLEKTÍVY upravíme program podľa požiadavky a v prípade záujmu zabezpečíme dopravu autobusom  

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma  
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