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ADVENT – MAGICKÁ PRAHA A KABARET U FLEKŮ

MIMORIADNY PROGRAM S ČAROVNOU ATMOSFÉROU VIANOC
TERMÍN: 2.-4.12.2022
Pre kolektív termín podľa požiadavky /okrem Kabaretu U Fleků/

CENA: 159 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, pobytová taxa, vstupenky
Cena je kalkulovaná s odchodom z Martina, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km.

PROGRAM:
1.deň: odchod z Martina o 4,50 hod., zo Žiliny o 5,30 hod., ďalší nástup po trase – smer Trenčín. Po príchode do Prahy prehliadka areálu Pražského hradu, ktorý je považovaný za najrozľahlejší hradný areál na svete. Pozrieme si striedanie stráží,
paláce na Hradčanskom námestí, impozantnú katedrálu sv.Víta, exteriéry románskej baziliky sv. Jiří, kde sú umiestnené náhrobky Přemyslovských kniežat, Starý kráľovský palác, Rožmberský palác, užijeme si adventnú atmosféru na vianočných
trhoch, ochutnáme dobroty ponúkané v stránkoch, po Zámeckých schodoch zídeme na Malú Stranu, presun na ubytovanie.
Večer možnosť kultúrneho podujatia podľa záujmu.
2.deň: raňajky, prehliadka – nádvorie Valdštejnského paláca, Malostranské námestie s chrámom sv. Mikuláša, Múzeum Pražského Jezulátka, Lennonova stena, Kampa, Karlov most, Staromestské námestie, Orloj, Týnsky chrám, osobné voľno na
adventných trhoch na Staromestskom a Václavskom námestí. O 20,00 hod. program v Kabarete U Fleků, ktorý má veľkú
tradíciu a patrí k tomu najlepšiemu, čo Praha ponúka. Vrátime sa do doby na začiatku minulého storočia, kedy kabaret
neodmysliteľne tvoril súčasť pražskej nočnej zábavy, ochutnáme pivo jedného z najstarších pivovarov v strednej Európe, kde
sa pivo nepretržite varí viac ako 500 rokov. V prípade záujmu iné kultúrne podujatie podľa výberu.
3.deň: raňajky, prehliadka nádherného Obecného domu, perly pražskej secesie, najkrajšie priestory a salóniky, unikátna pohyblivá digitálna výstava najkomplexnejšej zbierky českého secesného majstra Alfonse Muchy, takmer 240 najpútavejších
artefaktov, hlavne výjavy zo Slovanskej epopeje – jedinečný nezabudnuteľný zážitok. Osobné voľno na adventných trhoch
na námestí Republiky, možnosť nákupov v nákupnom centre Palladium, Václavské námestie, v prípade záujmu múzeum
čokolády, voskových figurín, ilúzií, vyhliadková plavba...
Popoludní odchod na Slovensko, návrat v neskorších večerných hodinách.
Počas adventu prebieha v Prahe bohatý kultúrny program, o dobrú atmosféru sa stará množstvo profesionálnych zborov interpretujúcich vianočné piesne, vystúpia tradičné hudobné kapely, ktoré predstavia stredovekú hudbu. Za zvláštnu zmienku
stoja kulinárske zážitky, ktoré rovnako ako umelecké remeslá oživujú vianočné tradície: nájdete tu pečenú vianočnú šunku,
lahodné české klobásy, alebo Staročeské trdlo. Nechýba varené víno, punč, medovina, grog, pečené gaštany... a ďalšie dobroty.
Na Staromestskom a Václavskom nám. bude pripravených množstvo stánkov a keďže tieto oslavy sa vždy nesú v duchu typických ľudových Vianoc, nájdete v nich vianočné ozdoby, dekorácie zo skla, keramiky, slamy, plastov či kovu, adventné
vence, imelo, vonné sviečky... Pod rozsvieteným stromčekom jasličky s malým Ježiškom, zvieratkami, pastiermi.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

