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PRAHA – SPOMIENKA  NA  HANKU  
ZAGOROVÚ  - MUZIKÁL BIOGRAF  LÁSK A 

      
Praha sa predstaví vo veľkolepom štýle – pamiatky budú osvetlené pôsobivou svetelnou inštaláciou! 

TERMÍN: 15.-17.10.2022 
Pre kolektív podľa požiadavky  

CENA: 158 €  
V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie, pobytová taxa  

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre 

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

hovského kláštora, najstaršieho premonštrátskeho kláštora v Čechách, jednej z najvýznamnejších architektonic-

kých pamiatok v ČR s bazilikou Nanebovzatia Panny Márie, záhrady monumentálneho Černínskeho paláca, naj-

dlhšej barokovej stavby v Čechách, pozoruhodná Loreta so svetoznámou zvonkohrou, paláce na Hradčanskom 

námestí, areál Pražského hradu, považovaný za najrozľahlejší hradný areál na svete: striedanie stráží, impozantná 

katedrála sv.Víta, exteriéry románskej baziliky sv. Jiří, kde sú umiestnené náhrobky Přemyslovských kniežat, 

Starý kráľovský palác, Rožmberský palác, po Zámeckých schodoch zídeme na Malú Stranu, ubytovanie. 

Večer veľkolepý festival svetla Signal, ktorý rozsvieti historické pamiatky a architektonické skvosty pri vonkaj-

ších svetelných a video - mappingových show. Čaká vás najväčší festival na verejnom priestranstve, ktorý Prahu 

predstaví ako mesto, kde sa vďaka moderným technológiám snúbi historický génius so súčasným umením. Stane 

sa tak po Barcelone či Lyone ďalším európskym centrom vrcholu audiovizuálneho umenia. Netradičným spôso-

bom sa rozsvietia dychberúce svetelné inštalácie od významných autorov z ČR a celého sveta. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka – Valdštejnský palác a záhrady, presun historickou lanovkou na Petřín, neodmysliteľnú 

dominantu Prahy. Výstup na rozhľadňu, voľnú kópiu parížskej Eiffelovky, odkiaľ je nezabudnuteľný výhľad do 

šíreho okolia. Na Petříne navštívite aj Bludisko, zrkadlovú sieň, inšpirované bludiskom vo viedenskom Prátri. 

V ružovom sade je aj Štefánikova hvezdáreň z r. 1930. Lanovkou sa opäť vrátite na Malú Stranu, navštívite 

Múzeum Pražského Jezulátka, Malostranské námestie s najužšou uličkou, ktorú riadi semafor a po svetoznámom 

Karlovom moste prejdete Kráľovskou cestou na Staromestské námestie nazývané učebnicou slohov s vyhľadá-

vaným Orlojom, Václavské námestie. 

O 18,00 hod. muzikál BIOGRAF LÁSKA s 24 najkrajšími hitmi z repertoáru nezabudnuteľnej Hany Zagorovej. 

Láskavý príbeh, ktorý môže prežiť každý stvárňujú tri hlavné ženské postavy, okolo ktorých sa dej odohráva, do-

kážu prijímať i vážne situácie s humorom a nadhľadom, navzájom si zo seba robiť „legraci“, ale v dôležitých si-

tuáciach sa podržať. Ale aj muži majú v tomto príbehu dôležitú, dokonca zásadnú úlohu... 

 

3.deň: raňajky, odloženie batožiny, presun metrom na Karlovo námestie, jedno z najväčších v Európe, kde začína 

Nové mesto pražské, založené najvýznamnejším českým panovníkom Karlom IV. Pozriete si klenot modernej 

architektúry – Tančící dům. Na vrchole nájdete vyhliadkovú terasu, odkiaľ môžete obdivovať panorámu Prahy 

kruhovým výhľadom s 360°. Neďaleko je chrám sv. Cyrila a Metoda, kde sa ukrývali parašutisti po atentáte na 

Reinharda Heydricha. Okolo funkcionalistických stavieb výstavnej siene Mánes prejdete k nádhernej historickej 

budove Národného divadla – Zlatej kapličke a postmodernej budove Novej scény. Osobné voľno, nákup suvení-

rov, naloženie batožiny a o cca 15,00 hod. odchod na Slovensko.     
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