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PRAHA PLNÁ ZÁŽITKOV
MUZIKÁL SESTRA V AKCI, ZRUČ NAD SÁZAVOU

PRAHA – jedno z najkrajších miest, pokladnica nespočetných historických a kultúrnych pamiatok,
s pulzujúcim životom, pamiatka Unesco, mesto obdivované turistami z celého sveta...

TERMÍN: 27.-29.5.2022
Pre kolektív termín podľa požiadavky

CENA: 165,V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, pešia a autobusová prehliadka so
sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, pobytové taxy, vstupenky

PROGRAM:
1.deň: odchod z Ružomberku o 4,30 hod., možnosť nástupu po trase do Žiliny, odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť ďalšieho nástupu po Trenčín. Po príchode do ČR prehliadka nádherne zrekonštruovaného zámku Zruč nad Sázavou, opradeného mnohými tajomstvami tak, ako aj krásny park a celé mesto. Jeho história súvisí so založením
Sázavského kláštora v r. 1032. Pseudogotický štýl stavby dodáva zámku dojem starobylosti. Unikátom je kaplnka
s obrazom J. Nepomuckého. Zo zámockej veže je nádherný výhľad na staré mesto a šíre okolie. Súčasťou je Múzeum obuvníctva a bábik.
Pokračovanie do Prahy, prehliadka areálu Pražského hradu, ktorý je považovaný za najrozľahlejší hradný areál na
svete. Prehliadku začneme v areáli Strahovského kláštora, najstaršieho premonštrátskeho kláštora v Čechách, jednej
z najvýznamnejších architektonických pamiatok v ČR, s bazilikou Nanebovzatia Panny Márie, možnosť ochutnať
pivo v historickom kláštornom pivovare. Pokračujeme k monumentálnemu Černínskemu palácu, najdlhšej barokovej stavbe v Čechách a k pozoruhodnému areálu Lorety so svetoznámou zvonkohrou. Odchod na ubytovanie, večerná prechádzka centrom.
2.deň: raňajky, presun na Petřín, prechádzka ružovou záhradou, podľa záujmu výstup na rozhľadňu postavenú podľa
Eiffelovej veže, z ktorej je nádherný výhľad na celú Prahu. Môžete navštíviť aj Zrkadlové bludisko so sieňou smiechu. Lanovkou sa zvezieme na Malú Stranu. pokračovanie v prehliadke.
O 15,00 hod. muzikál Sestra v akci v Hudobnom divadle Karlín, predstavenie trvá cca 2,40 hod., po skončení večerná prechádzka centrom.
3.deň: raňajky, odloženie batožiny, dokončenie prehliadky, o 13,00 hod. 2-hodinová vyhliadková plavba po Vltave
s rautom, vyzdvihnutie batožiny, odchod na Slovensko.
Príchod do Ružomberku v neskorých večerných hodinách.
SESTRA V AKCI - Hudební divadlo Karlín – príbeh barovej speváčky Deloris Van Cartierovej, ktorá sa musí pred
zločincami ukryť v kláštore medzi rádovými sestrami. Jej príchod však zásadne naruší kľudný kláštorný život a
vnesie do neho množstvo nečakaných noviniek..
V hlavných úlohách: Lucie Bílá, Světlana Nálepková, Václav Noid Bárta, Martin Písařík, Václav Vydra, a ďalší.
Pre kolektív: skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

