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PRAHA  PLNÁ  ZÁŽITKOV 
HRAD ČESKÝ  ŠTERNBERK  A ZÁMOK JEMNIŠTĚ 

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

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

TERMÍN: 25.-27.3.2022 
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 v Žiline o 5,45 hod., ďalej možnosť nástupu po Trenčín. 

Po príchode do ČR prehliadka honosného stredovekého hradu Český Šternberk, sídla významného českého rodu. 

Interiéry s barokovou štukovou výzdobou sú bohato vybavené nábytkom z rôznych období, cennými obrazmi, lo-

veckými zbraňami, unikátnou kolekciou medených rytín z obdobia 30 ročnej vojny, jednou z najväčších v Európe. 

Pokračovanie do Prahy, prehliadka areálu Pražského hradu, ktorý je považovaný za najrozľahlejší hradný areál na 

svete. Pozrieme si honosné paláce na Hradčanskom námestí, striedanie stráží, impozantnú katedrálu sv.Víta, exterié-

ry románskej baziliky sv. Jiří, kde sú umiestnené náhrobky Přemyslovských kniežat, Starý kráľovský palác, Rožm-

berský palác, Zlatú uličku, po Zámeckých schodoch prejdeme na Malú Stranu, odchod na ubytovanie, večerná pre-

chádzka centrom. 

 

2.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke – exteriéry Valdštejnského paláca, Malostranské nám., v kostole Panny 

Márie Vítěznej si pozrieme Múzeum Pražského Jezulátka, okolo vyhľadávanej Lennonovej steny a cez Kampu prej-

deme na svetoznámy Karlov most. Pokračujeme kráľovskou cestou na Staromestské námestie s unikátnym Orlojom, 

v prípade záujmu Múzeum voskových figurín, alebo Múzeum čokolády, návrat na hotel. 

O 15,00 hod. muzikál Čas růží v Hudobnom divadle Karlín, predstavenie trvá cca 3 hod., po skončení večerná pre-

chádzka centrom. 

 

3.deň: raňajky, dokončenie prehliadky, naloženie batožiny, o 12,00 hod. 2-hodinová vyhliadková plavba po Vltave 

s rautom, odchod na Slovensko. Cestou navštívime druhé nádherné sídlo súčasných majiteľov z rodu Šternbergov-

cov, barokovú perlu stredných Čiech - zámok Jemniště, v ktorom šľachtická rodina majiteľa aj býva. Je obkolesený 

romantickým anglickým parkom s rozáriom, skalkou a zverincom. Expozícia pozostáva z 9 mimoriadne bohato do-

bovo zariadených sál s rodinnými zbierkami, izieb a kaplnky sv. Josefa.    

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, skupinová zľava 
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