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PROGRAM:
1. deň: 14.08.2020
jazda komfortným vlakom do Prahy, ktorú môžeme obdivovať v každom ročnom období.
Nástupné miesta: Košice ... 06:16 hod Vrútky, 06:44 hod Žilina, 07:08 hod Čadca.
Počas cesty k dispozícií zdarma denná tlač a časopisy, balená voda, káva alebo čaj.
Možnosť zakúpenia občerstvenia priamo na mieste, kde sedíte: croissanty, šaláty, koláče, sushi.
Presun na ubytovanie v centre mesta, len 20 minút pešej chôdze od Staromestského námestia.
Uloženie batožiny na hoteli a odchod hromadnou dopravou na Petřín, kde sa nachádza mladšia sestra
Eiffelovky, Petřínska rozhľadňa, ktorá dosahuje úctyhodných 378 metrov nad morom.
Neďaleké Zrkadlové bludisko zvonku pripomína miniatúrny hrad, vo vnútri však ponúka nekonečnú
zábavu,dômyselne prepojenými zrkadlami. Ružové záhrady a Petřínske sady ponúkajú množstvo chodníkov na
prechádzku.
2. deň: 15.08.2020
po raňajkách – bufet odchod MHD do Tróje, kde možno stráviť celý deň:
Zoologická záhrada, v ktorej sa stále niečo deje. V areáli je pre návštevníkov k dispozícii viacero reštaurácií,
predaj suvenírov, detské ihriská, vyhliadková veža, ale aj telefónna búdka, či bankomaty. Všetky služby
sa dajú platiť platobnou kartou.
Botanická záhrada, v ktorej nájdeme aj Japonskú záhradu s rastlinami pochádzajúcimi z Japonska
rozhľadňu a tropický skleník Fatamorgana má celkovú rozlohu 25 ha
Trojský zámok bol postavený v druhej polovici sedemnásteho storočia.
Interiér je vyzdobený veľkolepými nástennými maľbami a sú v ňom umiestnené zbierky Galérie hlavného mesta
Prahy: diela popredných českých maliarov moderny, expresionizmu a neoklasicizmu.
Vstupné schodisko je lemované plastikami antických bohov. Okolie zámku tvorí rozsiahla francúzska záhrada
s terakotovými vázami a záhradným bludiskom. Podvečer plavba loďou do centra mesta, osobné voľno.
Ubytovanie ako v predošlý deň.
3.deň: 16.08.2020
po raňajkách – bufet – uloženie batožiny, presun na Výstavisko, návšteva Morského sveta s unikátnou
expozíciou morských a sladkovodných rýb a iných živočíchov. Nájdeme tu aj model lode Bounty,
majáku a koralovej jaskyne. Najväčšia nádrž so žralokmi má objem 100 tisíc litrov vody.
Návrat do centra mesta, osobné voľno na obed, vyzdvihnutie batožiny a presun na železničnú stanicu.
14:50 hod odchod vlaku na cestu späť.
Cena: 135 €/dosp. os.
115 €/ senior nad 65 r., dieťa do 18 r.
za dopravu komfortným vlakom zo Žiliny, ubytovanie 2 noci s raňajkami v hoteli *** v blízkosti centra mesta
a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 6 €/os.
plavba loďou z Tróje 5 €/osoba od 11 r.; 3,50 €/dieťa 3-11 r. - orientačne
vstupné na Petřín vrátane výťahu 7,50 €/dosp. os.; 6 €/7-15 r., študenti; 4,50 €/seniori +65 r.
- orientačne
Výdavok na mieste : pražská hromadná doprava /nad 70 rokov zdarma/
vstupné do ZOO, Botanickej záhrady, do zámku Trója a do Morského sveta
Príplatok za 1-lôžkovú izbu 60 €
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