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PRAHA  - SVATOJÁNSKE  NAVALIS 

                    
Zažite najväčšie barokové slávnosti s tristoročnou tradíciou ! Len raz za rok sa Karlov most predstaví 

v impozantných kulisách s historickými loďami z rieky Neretvy a barokovým vodným koncertom na Vltave.  
TERMÍN: 14.-16.5.2022 

Pre kolektív termín podľa požiadavky /bez programu Navalis/ 

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

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km. 

PROGRAM: 

1.deň:odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode do Prahy prehliadka areálu Pražského hradu, kto-

rý je považovaný za najväčší hradný areál na svete. Začneme Kráľovskou záhradou, založenou už v 16. st., pozrieme si strieda-

nie stráží, paláce na Hradčanskom námestí, impozantnú katedrálu sv.Víta, exteriéry románskej baziliky sv. Jiří, kde sú umiestne-

né náhrobky Přemyslovských kniežat, Starý kráľovský palác, Rožmberský palác, po Zámeckých schodoch prejdeme na Malú 

Stranu do Valdštejnskej záhrady, možnosť prehliadky múzea Franze Kafky, v rámci programu Navalis Chorvátsko – Benátske 

popoludnie, ubytovanie, večerná prechádzka centrom, v prípade záujmu muzikál Láska nebeská o 18,00 hod. 

 

2.deň:raňajky, presun na Petřín, výstup na rozhľadňu postavenú podľa Eiffelovej veže, z ktorej je nádherný výhľad na celú Pra-

hu. Navštívime aj Zrkadlové bludisko so sieňou smiechu, v prípade záujmu Štefánikovu hvezdáreň, lanovkou sa zvezieme na 

Malú Stranu. V kostole Panny Márie Vítěznej si pozrieme Múzeum Pražského Jezulátka, okolo vyhľadávanej Lennonovej steny 

a cez Kampu prejdeme na svetoznámy Karlov most. Pokračujeme kráľovskou cestou na Staromestské námestie s unikátnym Or-

lojom, v prípade záujmu Múzeum voskových figurín, alebo Múzeum čokolády. Osobné voľno, pokračovanie v prehliadke, alebo 

o 15,00 hod. /tiež o 18,00 hod./ muzikál Láska nebeská. Počas slávností Navalis sa konajú sprievodné akcie, vystúpia hudobné 

a tanečné súbory, Chorvátski lodiari privezú svojich päť unikátnych historických lodí, ktoré budú záujemcov voziť zdarma. 

Individuálne: program Navalis: 14,00 – zdobenie koní na Hradčanskom nám., 16,30 – požehnanie koňom a jazdcom, 17,30 – 

slávnostná omša v chráme sv. Víta, 19,00 – procesia na Karlov most, 19,40 – plavba otužilcov, 19,45 – regata chorvátskych lodí 

„Neretvanski marathon“, 19,50 – pobožnosť na Křižovníckom nám., 20,30 – koncert na hladine Vltavy pod Karlovým mostom.  

 

3.deň:raňajky, dokončenie prehliadky centra – Nám. republiky, Obecní dům, Prašná brána, Palladium, Václavské nám., odchod 

na Slovensko, cestou zastávka na Vyšehrade, mieste kde začína história Prahy, skala nad Vltavou s magickou a tajomnou mysti-

kou. Ako opevnené hradisko vznikol v 10. st. Staré povesti české hovoria o bájnej Libuši a Přemyslovi, zakladateľoch dynastie 

Přemyslovcov. Navštíviť môžete románsku rotundu sv. Martina, kostol sv. Petra a Pavla, ale hlavne Slavín, národné pohrebisko 

významných predstaviteľov kultúry, vedy a umenia. Z Vyšehradu sú nádherné výhľady do šíreho okolia.  

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod v neskorších večerných hodinách. 

Muzikál Láska nebeská – zamilovaná duchárska komédia o dvoch bratoch, z ktorých jeden sa po tragickej smrti vráti na zem 

ako duch, s najznámejšími hitmi Valdemara Matušku. V hlavných úlohách: Milan Peroutka, Josef Vágner, Josef Vojtek, Martin 

Dejdar, Jan Čenský, Naďa Konvalinková, Hanka Křížková, Bohuš Matuš, Bořek Slezáček, Linda Finková, Alžbeta Bartošová 

a ďalší.  

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

rov, mostov. Pripravené sú kultúrne a liturgické akcie, koncert barokovej hudby. 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.  

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. Na počesť Jana Nepomuckého sa po celom svete rozzvučí 

symbolických 300 zvonov. 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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