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PROGRAM: 
1. deň: 26.11.2021 - piatok 

v ranných hodinách odchod vlakom z nástupných staníc podľa výberu: Košice ...Vrútky-Žilina-Čadca ... 

napoludnie príchod 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 a pestrý kultúrny program.  
V pražských kostoloch si môžete pozrieť výstavu jasličiek s ručne vyrezávanými figúrkami z viacerých historických období. 
Po príchode do Prahy, ubytovanie v hoteli *** v blízkosti historického centra.  
Prehliadka mesta a osobné voľno na Vianočných trhoch.  

Pre záujemcov možnosť zabezpečiť vstupenky na muzikál Rebelové v HD Karlín.  

Romantický muzikál s hitmi šesťdesiatych rokov minulého storočia podľa rovnomenného filmu Filipa Renča  

je rovnako, ako film zasadený do leta roku 1968. Chytľavé pesničky  „Š-š-š“, „Oliver Twist“, „Páta“, „Mně si líbí 
bob“, „Tereza“ a ďalšie, nenechajú kľudne sedieť nikoho a ešte dlho si ich budete sami spievať. 

2. deň: 27.11.2021 - sobota 
Po raňajkách odchod autobusom k najväčšej pevnosti v Európe, Konigstein /za príplatok/. Jej opevnenie začali 
stavať už v 12. storočí, kedy patrila k českým dŕžavám. V 15. stor. prešla do rúk Sasov, ktorí ju využívali ako nedobytnú 
pevnosť, alebo štátne väzenie. Dnes je tu umiestnený vojenský skanzen s viacerými stavbami a exponátmi. Studničný dom, 
Stará zbrojnica, Klenotnica, posádkový kostol a veliteľský žrebčín, sú len niektoré z mnohých stavieb. Osobné voľno  
na Vianočnom trhu, kde pokojnú atmosféru tvorí betlehem so živými zvieratami, mnoho vianočných stromčekov  
a lákavé ručne robené výrobky. Na čarovnom trhu nebude chýbať ani vynikajúci punč či vianočné koláče. 

Návrat do Prahy vo večerných hodinách, ubytovanie ako v predošlý deň. Večera fakultatívne. 
3. deň: 28.11.2021 – nedeľa 

po raňajkách – bufet – pokračovanie v prehliadke starého mesta.  
V popoludňajších hodinách vyzdvihnutie batožiny na hoteli.  

14:50 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 s raňajkami v hoteli *** v centre mesta a sprievodcu CK 
         € 113/ senior nad 65 r. a dieťa 6-18 r. 

 
Možný príplatok: 1-lôžková izba 60 €/dve noci 

                        príplatok za nástupné miesto RK,LM, Košice, Kysak...  

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 7,50 €/os. 
                              vstupenka na muzikál podľa kategórie  

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

                              výjazd na Königstein 25 €/os. platí pri počte 30 a viac osôb 

                              Pri nižšom počte sa cena zvýši. Túto skutočnosť oznámime 14 dní pred odchodom. 
                              vstupné na Königstein 12 € vrátane audia (platí pre skupinu nad 15 osôb) 

 
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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