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PRAHA  MAGICKÁ  A MUZIKÁLOVÁ, 
SVETOVÝ  UNIKÁT  -  DINOSAURIA  MUSEUM 

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

tajomstvami.... Okrem prehliadky známych pamiatok objavíte tajomné, magické a kuriózne miesta.... 
TERMÍN: 10.-12.6.2022 

Pre kolektív termín podľa požiadavky 

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 

PROGRAM: 

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

važovaného za najrozľahlejší hradný areál na svete, začneme prehliadkou najkrajších pamiatok doplneným netradičným puto-

vaním 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 kosák na renesančnej pamiatke. Prejdete sa miestami opradenými tajomstvami areálom 

Pražského hradu až k Daliborke – väzeniu alchymistov..... Ubytovanie, večerná prechádzka centrom, možnosť muzikálu. 

Pripomenieme si okrúhle výročie narodenia i smrti významného panovníka – Rudolfa II., ktorý svoje sídlo preniesol z Vied-

ne do Prahy, tá sa za jeho vlády stala najvýznamnejším kultúrnym mesto Európy. Obklopil sa učencami, astronómami a mág-

mi z celého sveta, bol posadnutý alchýmiou a túžbou odhaliť najskrytejšie tajomstvá ľudského poznania. 

 

2.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. Možnosť návštevy Múzea voskových figurín, 

Múzea čokolády. Popoludní podľa záujmu návšteva svetového unikátu – Dinosauria Museum, jednej z najväčších zbierok na 

svete - originálne kostry staré 154 – 200 mil. rokov a modely dinosaurov. Uvidíte 24 m dlhé kostry, neuveriteľne verné rea-

listické modely tyrannosaura rexa, najväčšieho lietajúceho vtákojaštera v životnej veľkosti a mnoho ďalších. Najmodernejšie 

technológie vás s VR okuliarmi prenesú do praveku. Múzeum je v outletovom a zábavnom centre POP Airport v blízkosti 

letiska na ploche 4 tis.m2. Večer možnosť muzikálu.  

 

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

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

nou mystikou. Ako opevnené hradisko vznikol v 10. st. Staré povesti české hovoria o bájnej Libuši a Přemyslovi, zakladate-

ľoch 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. 

SLUNCE, SENO, JAHODY – bláznivá letná komédia z juhočeských Hoštic podľa filmu Zdeňka Trošky. Hrajú: Martin Pi-

sařík, Jan Kopečný, Kateřina Pechová, Kristýna Daňhelová, Pavel Kikinčuk, Jaroslava Kretschmerová, Kateřina Macháčko-

vá, Václav Vydra, Světlana Nálepková a ďalší. 

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU – legendárny historický príbeh z doby vlády kráľa Ľudovíta XIV. Hrajú: Josef Vojtek, 

Marian Vojtko, Bohouš Josef, Daniel Hůlka, Radka Fišarová, Leona Černá a ďalší.  

 

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