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ADVENT – MAGICKÁ PRAHA, NOBLESNÉ DRÁŽĎANY,
POPOLUŠKIN ZÁMOK A KABARET U FLEKŮ

MIMORIADNY PROGRAM S ČAROVNOU ATMOSFÉROU VIANOC
TERMÍN: 1./2.-4.12.2022

CENA: 189 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, pobytová taxa, vstupenky

PROGRAM:
1.deň: 1./2.12. odchod zo Slovenska podľa nástupných miest okolo polnoci, tranzit cez ČR s pravidelnými hygienickými zastávkami.
2.12.: po príchode do Nemecka v ranných hodinách prehliadka romantického zámku Moritzburg s kúzlom rozprávky Tri oriešky pre
Popolušku. Tématická výstava je priamo v historických komnatách zámku – nádherné expozície, zaujímavé dokumentárne filmy, kostýmy, hudba a nebude chýbať ani populárne schodisko so stratenou črievičkou... Pokračovanie do barokovej perly – Drážďan, nazývaných
Florenciou na Labe, prehliadka historického centra: Semperova opera, Frauenkirche, Rezidenčný zámok, Bruhlova terasa, Hofkirche,
Yenidze, Nová Sinagóga, alebo Zwinger – najznámejšia pamiatka Drážďan, komplex múzeí a obrazární, Prager Strasse – vyhľadávaná
nákupná trieda, plná moderných nákupných centier s lacným i drahým tovarom, so superhitom – Primarkom, osobné voľno na tradičných adventných trhoch, ktoré sú najstaršie v Nemecku. Ten najstarší, Štrýclmarkt, má už 584 rokov, ďalšie, tématicky odlišné trhy Dresdner Winterlichter na ulici Prager Strasse, na námestí Neumarkt, pri kostole Frauenkirche, na nádvorí Stallhof, Romantischer
Weihnachtsmarkt pri Rezidenčnom zámku, Dresdner Hüttenzauber na námestí Postplatz... Trhy rozvoniavajú vareným vínom, punčom
a praženými mandľami. V stánkoch ponúkajú milé figúrky, vyrobené zo sušených sliviek, obdivovať môžete remeselné výrobky, drevené hračky, keramiku, sklo, krajky, či adventné vence. Môžete sa tešiť na 14 m vysokú vianočnú stupňovitú pyramídu, najväčšiu na svete, zapísanú v Giunessovej knihe rekordov a bohatý sprievodný program. Odchod na ubytovanie v Prahe.
2.deň: 3.12. raňajky, prehliadka areálu Pražského hradu – Hradčany, striedanie stráží, chrám sv. Víta, Starý kráľovský palác, bazilika
sv. Jiří..., voľno na adventnom trhu na hrade, pokračovanie prehliadkou Staromestského námestia, Orloj... osobné voľno na adventnom
trhu, 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. Alebo v prípade záujmu kultúrne podujatie podľa
programu, večerná prechádzka centrom, Václavské námestie.
3.deň: 4.12. raňajky, odloženie batožiny, prehliadka – Malostranské námestie, múzeum Pražského Jezulátka, Karlov most, v prípade
záujmu 2-hodinová vyhliadková plavba s rautom, alebo hodinová vyhliadková plavba s koledami, cukrovím a grogom, popoludní odchod na Slovensko. Príchod v neskorších večerných hodinách.
Počas adventu prebieha v Prahe bohatý kultúrny program, o dobrú atmosféru sa stará množstvo profesionálnych zborov interpretujúcich
vianočné piesne, vystupujú tradičné hudobné kapely, ktoré sa venujú stredovekej hudbe. 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, pečivo zo sladkého cesta s karamelom a mandľami. Chuťovo pripomína na tenko vyvaľkanú, do chrumkava vypečenú špecialitu podobnú fašiangovým šiškám. Nechýba varené víno, punč, medovina, grog, pečené gaštany.... a ďalšie dobroty. Na Staromestskom a Václavskom nám. bude pripravených množstvo stánkov s darčekmi a suvenírmi.

