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PROGRAM: 

1. deň: 03.12.2021 piatok 

v ranných hodinách odchod vlakom z nástupných staníc podľa výberu: Košice ...Vrútky-Žilina-Čadca ... 
do Prahy, ktorá je v čase Adventu skôr „zlatá“, než „stovežatá“. V miestach, kde v stredoveku platili prísne 

trhové pravidlá, nájdeme adventne vyzdobené stánky, v ktorých ponúkajú okrem množstva dobrého jedla a pitia  
v podobe pečenej šunky, klobás, sladkého  staročeského Trdla a vareného vína či iných nápojov,   

aj remeselnícke výrobky vysokej umeleckej hodnoty. Na Staromestskom námestí ani tento rok nebude chýbať 

vysoký vyzdobený strom. V pražských kostoloch si môžete pozrieť výstavu jasličiek s ručne vyrezávanými 
figúrkami z viacerých historických období. 

Po príchode do Prahy presun na ubytovanie v hoteli *** neďaleko historického centra. 
Popoludní prehliadka mesta so sprievodcom, večer osobné voľno,  

aby ste si Adventnú Prahu vychutnali po svojom.  
Pre záujemcov možnosť zabezpečiť vstupenky na muzikál Legenda jménem Holmes v HK Karlín, 

alebo Voda (a krev) nad vodou v divadle Kalich, alebo iné predstavenie, podľa výberu. 

 
2. deň: 04.12.2021 sobota 

po raňajkách – bufet – voliteľný program: 
odchod autobusom do Drážďan (za príplatok), metropoly Saska, ktorá je povestná  

skvelými adventnými trhmi. V tento deň vzdávajú drážďanskí cukrári a pekári hold vianočnému pečivu 

na drážďanskej štolovej slávnosti a po pestrofarebnom sprievode si môžete zakúpiť kúsok na ochutnanie 
zo štóly vážiacej niekoľko ton. Slávnostný program, prominentní hostia, či najväčšia vianočná pyramída  

na svete, ale aj historické pamiatky a múzeá, rovnako ako ponuka originálnych suvenírov, spríjemnia tento deň. 
Návrat do Prahy vo večerných hodinách, ubytovanie ako v predošlý deň. Večera fakultatívne. 

 
3. deň: 05.12.2021 nedeľa 

po raňajkách – bufet – pokračovanie v prehliadke starého mesta 

V popoludňajších hodinách vyzdvihnutie batožiny na hoteli. 
14:30 hod odchod vlaku na cestu späť, návrat do miesta východiska vo večerných hodinách 

              
Cena: € 139/ dosp. os. za dopravu komfortným vlakom zo Žiliny a Čadce,  

                          ubytovanie 2 noci v hoteli *** v centre mesta s raňajkami a sprievodcu CK 

         € 113/senior nad 65 r. a dieťa 6-18 r. 
 

Nepovinný príplatok: výjazd do Drážďan 20 €/os.  
                              

                              vstupné na muzikál podľa kategórie  

                                /V prípade záujmu o muzikál je vstupenky potrebné zakúpiť hneď, nakoľko  
                                nevieme garantovať ich dostupnosť v neskoršom termíne/ 

                               zájazdové poistenie UNION 7,50 €/os. 
                              príplatok za nástupné miesto Lipt. Mikuláš, Kysak, Košice.. 
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