
PRAHA z TN – Jemniště, 
Průhonice, historické 

centrum a Josefov,  
28.9.-29.9.2019, víkend 

Cestou do Prahy sa zastavíme v Jemništi, kde pán Jiří 
Šternberg s rodinou opatruje rodinný barokový zámok a krásny 

anglický park s milými zvieratkami. Po prehliadke zámku sa 

presunieme do Průhonic, preslávených jedným z najväčších 

prírodne – krajinárskych parkov Európy (národná kultúrna 

pamiatka a pamiatka UNESCO), ktorý si v príjemnom čase 

pochodíme (otvorený je do 20:00). Tak získame čo najviac času 

na nedeľné kochanie sa Prahou (UNESCO). S fundovaným 

sprievodcom sa tu poprechádzame po židovskej štvrti Josefov 

a navštívime jedinú v nej dodnes fungujúcu synagógu, 

Staronovú, s ktorou sa spája aj povesť o Golemovi. Ako 

zvláštny kontrast k drobným židovským stavbám tu objavíme aj 

obrovské secesné budovy, pre ktoré pred 100 rokmi vytvorila 

miesto kobercová asanácia približne 600 domov. Dostatok času 

venujeme aj historickému centru mesta, kde určite nevynecháme slávne Václavské nám. so Sochou sv. 
Václava ani zaujímavé Staromestské nám. s Pamätníkom majstra Jana Husa a so Staromestským 
orlojom. Predstavíme si tiež starobylý Karlův most či secesný Čechův most. Pozornosť venujeme aj 

budove Hlavnej stanice, kde je otvorená secesná Fantova kaviareň a ušetríme si čas aj na nákup darčekov. 

Ubytovanie: V 3*** hoteli v tesnej blízkosti parku Průhonice, ktoré sú vzdialené 15 km od centra Prahy. 

Strava: V cene ubytovania máme raňajky. Obedy aj večera budú ponúknuté formou menu (výber z 3 jedál). 

Doprava: Cestovať budeme klimatizovaným autobusom. Po historickom centre Prahy budeme chodiť pešo. 

Cena zájazdu: 91 € pri ubytovaní na 2-lôžkovej izbe. Poistenie UNION: v prípade záujmu 4 € / os. / 2 dni. 

Doplatok pri 1 osobe na izbe: 15 €. Môžete tiež súhlasiť s ubytovaním s inou osobou. Zľava za 
ubytovanie na 3-lôžkovej izbe: -5 € / os. Prednostné sedenie a nástup na trase Dubnica – Trenčín: 5 €. 

Ceny vstupného:  
- Zámok Jemniště: dospelý 6,50 €; dôchodca a študent = 5,50 €; dieťa = 3,50 €; dieťa do 6 r. = zdarma; 

rodina (2 dospelí + 1 dieťa) = 13 €; rodina (2 dospelí + 2 deti) = 16,50 €; 

- Park Průhonice: dospelý = 4 €; dôchodca nad 65 r., študent a dieťa = 2,50 €; dieťa do 6 r., ZŤP, ZŤP/S a 

sprievodca ZŤP/S = zdarma; rodina (2 dospelí + 2 deti) = 10,50 €; 
- Staronová synagóga Praha: dospelý a dôchodca = 8 €; študent do 26 r. a dieťa do 15 r. = 5,50 €; ZŤP, 

ZŤP/S a sprievodca ZŤP/S = 1,50 €; dieťa do 6 r. = 

zdarma. 
Atrakcie nie sú povinné, z organizačných dôvodov však 
vstupné vyberáme vopred pri platbe za zájazd.  

Stretneme sa v sobotu o 7:30 v Trenčíne (pri vlakovej stanici). 

Návrat do Trenčína plánujeme v nedeľu na 21:00.  

Kontakt: Lýdia Šimková, Mgr. 0944 251 578,                  

lysim11@gmail.com                                                            


