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PRAHA  PRÁZDNINOVÁ,   

ROZPRÁVKOVÉ  HRADY  A  ZÁMKY    

 

      Zájazd z programu CK TRIP  „ČESKO – KRAJINA  PRÍBEHOV“  

Konopiště – Praha – Křivoklát - Karlštejn  

              TERMÍN: 7.-9.7.2023 
                                                                        Pre kolektív termín podľa požiadavky 

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

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie  

PROGRAM:  

1.deň.: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Našou prvou zastávkou bude jeden z najkrajších českých zámkov 

– rozprávkové Konopiště. Pôvodne hrad z 13.st., súčasnú romantickú podobu má z prelomu 19.20.st. po vzore francúzskych zámkov, 

kedy patril Františkovi Ferdinandovi d´Este, následníkovi rakúskeho trónu. Bol vášnivý lovec, čo je vidieť na každom kroku, aj  v 

nádherne zariadených hosťovských, reprezentačných a súkromných priestoroch. Dozviete sa príbeh neobvyklej lásky s manželkou 

Žofiou, ktorý skončil tragicky atentátom v Sarajeve, aj pohnuté osudy ich detí. Impozantnosť zámku umocňuje nádherný park s ryb-

níkom, oborou, skleníkom a rozsiahle záhrady. Pokračovanie do Prahy, kde si pozrieme areál Pražského hradu, považovaný za naj-

rozľahlejší hradný areál na svete: striedanie stráží, paláce na Hradčanskom námestí, impozantnú katedrálu sv.Víta, exteriéry román-

skej baziliky sv. Jiří, kde sú umiestnené náhrobky Přemyslovských kniežat, Starý kráľovský palác, Rožmberský palác, po Zámec-

kých schodoch zídeme na Malú Stranu, odchod na ubytovanie. Večerná prechádzka centrom.  

  

2.deň: raňajky, prehliadka – Valdštejnský palác a záhrady, Malostranské námestie s chrámom sv. Mikuláša, Múzeum Pražského 

Jezulátka, Lennonova stena, Kampa, Karlov most, Staromestské námestie, Orloj, Týnsky chrám, Václavské námestie, osobné voľno. 

Popoludní podľa záujmu výlet do Troje, kľudnej časti Prahy s pôvabnými zelenými pahorkami nad Vltavou so zoologickou zá-

hradou, jednou z 10 najlepších na svete, barokovým skvostom- zámkom s jedinečnou freskovou výzdobou, nádhernou francúzskou 

záhradou, sochami, monumentálnymi alegorickými plastikami predstavujúcimi antických bohov, terakotovými vázami, bustami, 

fontánami... Impozantná botanická záhrada na úbočí ponúka krásne výhľady, tropický skleník Fata Morgana, japonská záhrada s há-

jom japonských sakúr, rybníčky s jazierkami, vinica sv. Kláry s barokovou kaplnkou a možnosťou ochutnať vynikajúce vínko...    

  

3.deň: raňajky, prehliadka veľkolepého Křivoklátu, jedného z najvýznamnejších českých hradov. Karol IV. tu prežíval útrapy aj 

radosť. Ako dieťa bol na hrade 4 roky väznený vlastným otcom. Pri návrate z Francúzska sa tu zastavil aj s manželkou Blankou z 

Valois a narodila sa im dcéra. V okolitých hlbokých lesoch rád odpočíval a lovil divú zver. Okruh celým hradom ponúka II. nádvorie, 

väzenia, hladomorne, kaplnku, Rytiersku a Kráľovskú sálu, knihovňu, obrazáreň, múzeum, hradby, veže... Odchod do Karlštejna, 

absolútny unikát predstavuje legendárny hrad, imitujúci hrad Svätého Grálu s komnatami vyzdobenými zlatom, drahokamami a 

relikviami kresťanských svätcov. Medzi českými hradmi má výnimočné postavenie, bol vybudovaný na uschovanie kráľovských 

pokladov a korunovačných klenotov. Prehliadka: základný okruh – historické interiéry dvoch poschodí Cisárskeho paláca, prízemie 

mariánskej veže, kaplnka sv. Václava, Klenotnica s replikou českej a ríšskej koruny... Okruh – Posvätné priestory individuálne, 

podľa záujmu. Osobné voľno v malebnom podhradí s možnosťou návštevy múzea voskových figurín, múzea hodín, nákup su-

venírov..., odchod na Slovensko. Predpokladaný príchod v neskorších večerných hodinách.  

           Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava  

  

 Cena je kalkulovaná na základe cien z 15.1.2023 
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