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PROGRAM: 
1. deň: 11.08.2023  - piatok  

06:00 hod odchod autobusom do Prahy. 

Po príchode návšteva areálu Pražského hradu a Malej strany. 
Ubytovanie neďaleko historického centra, večera fakultatívne. 

2. deň: 12.08.2023 - sobota 
po raňajkách – bufet – návšteva Obecného domu, kde si môžete zvoliť program podľa výberu,  

alebo možnosti navzájom kombinovať: 

1/ nadčasová výstava šiat módnej návrhárky Blanky Matragi, ktorá predstavuje obmenenú expozíciu 
mapujúcu viac ako 25 ročnú kariéru módnej návrhárky a dizajnérky. Nájdete tu najnovšiu kolekciu Elements 2017,  
kde sa Blanka Matragi inšpirovala prírodnými živlami, bez ktorých by život na našej planéte neexistoval.  
Uvidíte i sklo, porcelán, sochy, lustre, šperky, grafiky... 

2/ unikátna výstava, ktorá digitálne rozhýbala plagáty českého majstra secesného umenia  
Alfonsa Muchu. Návštevník sa ocitá tvárou v tvár oživeným modelkám, výjavom zo Slovanskej epopeje,  

a dokonca sa mu prihovára aj sám Alfons Mucha. Jedinečné poňatie expozície je ohromujúce a využitie technológií 21. storočia 
posúva secesné umenie o viac ako sto rokov dopredu a návštevníka o sto rokov dozadu. 

3/ turistická komentová prehliadka interiérov Obecného domu 

Po prehliadke a osobnom voľne na obed pokračovanie v prehliadke mesta a romantická plavba  
po Pražských Benátkach. Ubytovanie ako v predchádzajúci deň, večera fakultatívne. 

3.deň 13.08.2023 - nedeľa 
po raňajkách uvoľnenie izieb, uloženie batožiny na hoteli, 

návšteva Retro múzea v obchodnom dome Kotva, kde si môžete pripomenúť atmosféru 70. a 80. rokov 
vo vtedajšom Československu. 12 000 unikátnych predmetov, ukážka módy, bývania, stravovania a trávenia 
voľného času, mončiči, céčka, stavebnica Merkur, zbierka kostýmov populárnych spevákov, magnetofóny z Tuzexu, 
dobové kancelárie, v ktorých sa písalo na písacích strojoch Consul, obchod so „ženou za pultom“,  
stany a vybavenie na obľúbené kempovanie .... 

Aj samotný priestor obchodného domu umocňuje dobovú atmosféru. Navrhnutý v 70.rokoch je už dnes 
zapísaný na zozname kultúrnych pamiatok. 

Po osobnom voľne na obed návrat na hotel, vyzdvihnutie batožiny, odchod autobusom na cestu späť. 
Predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod. 

 
Cena: 179 € /dosp. os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci s raňajkami v hoteli ***  

                    a sprievodcu CK 

Príplatok za 1-lôžkovú izbu 60 €/pobyt 
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 9 €/osoba   
                         Orientačné vstupné                 dosp.os.             +60 r., ZŤP 
                               Pražské Benátky                      19 €                    19 € 
                               Blanka Matragi                        11,50 €                 7 € 
                               Alfons Mucha                          13 €                      8,50 € +65 
                               Turistická prehliadka                13 €                    10,50 € 
                               Retro múzeum                          9,50 €                 7,50 € +65 
 

 Účasť na programe nie je povinná, môžete si urobiť vlastný program. 

 
             CK A-TOURS je poistená proti úpadku v UNION poisťovni. 

 

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