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VEĽKONOČNÁ  PRAHA 
SPONZORSKÁ  AKCIA 

   
MIMORIADNA AKCIA OD NAŠEJ CESTOVNEJ KANCELÁRIE: 

 
PRE DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV, AZYLOVÝCH DOMOV, HANDICAPOVANÉ DETI,   

DETI A DOSPELÝCH Z DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,  POSTIHNUTÉ DETI V SPRIEVODE 

RODIČOV, DOSPELÝCH DRŽITEĽOV ZŤP, ZDRUŽENIA, SPOLKY A ORGANIZÁCIE PRACUJÚCE 

S FYZICKY, ALEBO MENTÁLNE POSTIHNUTÝMI DEŤMI AJ DOSPELÝMI !!! 

ale aj pre osoby bez handicapu 

TERMÍN: 26.-27.3.2023 
 /pre kolektív je možné predĺženie o ďalšiu noc/ 

CENA: 89,- € 
V cene je doprava autobusom,1x ubytovanie s raňajkami, popoludňajší program,  

pešia a autobusová prehliadka Prahy so sprievodcom CK 

Pre skupinu dospelých účastníkov program upravíme podľa požiadavky 

 

Odporúčame: hodinovú vyhliadkovú plavbu s obedom 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z miesta mimo trasu na Trenčín cenu prispôsobíme podľa počtu km 

Možný príplatok: individuálne vstupenky, pobytová taxa, večera, cestovné poistenie 

Pre kolektív možnosť dopravy vlakom. 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Slovenska podľa miesta nástupu, po príchode do Prahy pešia prehliadka /podľa veku a možnos-

ti účastníkov/: Pražský hrad, Hradčany, striedanie stráží, Chrám sv. Víta, Bazilika sv. Juraja, Starý kráľovský pa-

lác, Zlatá ulička, Národné múzeum, Veľkonočné trhy na Václavskom a Staromestskom námestí, ubytovanie. 

2.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke: Malostranské nám., Múzeum Pražského jezulátka, Kampa, Karlov 

most, Staromestské nám., Orloj, prehliadka Morského  sveta / preukaz ZŤP, ZŤPP /, program v areáli Výstaviska  

– atrakcie pre deti i dospelých – horské dráhy, kolotoče, klasické labute, autodromy, alpské dráhy, strašidelné 

zámky, strelnice, hojdačky, skákacie hrady, hojdacie lode, zvonkové  dráhy, lochnesky..., program na Křižíkovej 

fontáne - vystúpenia popredných umelcov  POP  MUSIC, umelecká skupina MEDUZA, speváci a speváčky, a to                                                                  

VŠETKO ZDARMA !!! 

Po skončení programu odchod na Slovensko 

Interiéry Pražského hradu – Chrám sv. Víta, Zlatá ulička, Starý kráľovský palác, Bazilika sv. Juraja – s preuka- 

zom ZŤP/ZŤPP – zdarma! 

MORSKÝ SVET – v moderných  akváriách, ktoré dokonale  simulujú  prirodzené  prostredie morských tvorov 

uvidíte na ploche viac ako tisíc  m2 cez 150 druhov živočíchov– arowany, pirane, korytnačky, žraloky, murény, 

soltýny a ďalšie. Súčasťou expozície je suchý priechod 25 m dlhou podmorskou koralovou jaskyňou. / Účastník 

ZŤP s preukazom + sprevádzajúca osoba zdarma ! 

 
Staromestské námestie sa zahalí do farieb jari a všetko skrášlia pestré dekorácie plné kvetov a typických veľko-

nočných prvkov. Na pódiu vystúpia profesionálne aj amatérske spevácke a tanečné súbory, potešia vás animačné 

programy. V stánkoch ponúknu veľkonočné špeciality – mazance, perníčky, ale aj klobásky, špízy, syry, pečené 

zemiačky a darčekové predmety. Na Václavskom námestí okrem občerstvenia nájdete remeselné výroby – kras-

lice, zajačikov, veľkonočné dekorácie, sviečky, drevené hračky a množstvo ďalších suvenírov. 

 

Cena vytvorená podľa cien 4.2.2023 
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