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PROGRAM  1  -   Praha                      Petřín a Pražský hrad        .                

  od 15.3. do 27.6. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa, čtvrtek ) cena 180,- Kč 

   Odjezd z Neratovic v 8:00,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:40 tramvají na Újezd, výjezd lanovkou na Petřín, 

možnost vstupu do bludiště nebo na Petřínskou rozhlednu ( příplatek vždy cca 20 Kč ), návštěva výstavy Cimrman - 

génius, který se neproslavil ve vestibulu Petřínské rozhledny. Kolem Strahovského kláštera a Lorety na Pražský 

hrad, prohlídka Starého královského paláce, katedrály sv.Víta, zrekonstruované a  Zlaté uličky. Pěšky na Karlův 

most, Staroměstské náměstí a na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 17:25, příjezd v 17:59.   

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, jízdné tramvají a lanovkou, vstupenku  do celého 

areálu Pražského hradu, průvodce 

PROGRAM  2  -  Praha           plavba po Vltavě a Pražský hrad               

Termíny:  pouze  9.5. ,18.5., 1.6., 19.6 a 27.9. 2012                    cena 260,- Kč 

   Odjezd z Neratovic v 8:00,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:40 pěšky kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí 

a dále Pařížskou třídou do přístaviště.  V 11 hodin okružní plavba lodí od  Štvanice  po  Karlův most.  Po hodinové 

plavbě  pěšky přes Karlův most na Pražský hrad,  prohlídka Starého královského paláce, katedrály sv.Víta a Zlaté 

uličky. Pěšky na Malostranské náměstí, metrem na Václavské náměstí, odjezd zpět v 17:25, příjezd v 17:59.  

V případě zájmu místo Pražského hradu prohlídka Staroměstské radnice. 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, okružní jízdu lodí, vstupenku do celého areálu 

Pražského hradu nebo do Staroměstské radnice, jízdné metrem, průvodce 

PROGRAM  3 - Praha          Vyšehrad a Staroměstská radnice      

 od 15.3. do 27.6. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa, čtvrtek )   cena 200,- Kč 

   Odjezd z Neratovic v 8:00,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:40 metrem na Vyšehrad, prohlídka areálu vč. kostela 

Petra a Pavla a Slavína, metrem zpět do centra na Staroměstské náměstí,  prohlídka Staroměstské radnice vč. orloje, 

kaple a podzemí, pěšky na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 17:25, příjezd v 17:59.   

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, jízdné metrem, vstupenku do Staroměstské radnice, 

průvodce  

PROGRAM  4 -  Praha                                   letiště Ruzyně  

od 15.3. do 26.6. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa)               cena 280,- Kč    

  Odjezd z Neratovic v 8:00,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:40 metrem do stanice Dejvická a dále busem 

k Terminálu 3 ruzyňského letiště. V rámci dvouhodinové exkurze uvidíte provoz a shon na odbavovacích plochách, 

seznámíte se s dráhovým systémem, dostanete se do těsné blízkosti letadel, hangárů, radiolokátorů apod. To vše 

pohodlně z paluby letištního autobusu a s výkladem pracovníka letiště. Po prohlídce zpět do centra, další program 

dohodou, odjezd zpět v 17:25, příjezd v 17:59.  Minimální počet studentů je 35, maximální 45.   

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, veškeré jízdné metrem a busem, vstupenku na 

exkurzi, průvodce.   
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PROGRAM  5  -   Praha                   Království  železnic  a Petřín                 

  od 15.3. do 25.5. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa, čtvrtek ) cena 250,- Kč 

   Odjezd z Neratovic v 8:00,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:40 metrem do stanice Anděl, návštěva unikátního 

Království železnic, přivítání odborným pracovníkem, stručné seznámení s expozicí, samostatná práce dle 

pracovních listů ( informace na http://www.kralovstvi-zeleznic.cz/skoly.html), prohlídka modelové železnice 

zasazené do české krajiny s jejími dominantami. Prohlídka expozice historie železniční dopravy u nás a expozice 

stavebnic Lego a Merkur.  Po prohlídce tramvají na Újezd, výjezd lanovkou na Petřín, možnost vstupu do bludiště 

nebo na Petřínskou rozhlednu (příplatek vždy cca 20 Kč), návštěva výstavy Cimrman - génius, který se neproslavil 

ve vestibulu Petřínské rozhledny. Pěšky přes Karlův most a Staroměstské náměstí (nebo přes most Legii a kolem 

Národního divadla) na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 17:25, příjezd v 17:59.   

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, jízdné metrem, tramvají a lanovkou, vstupenku do 

Království železnic, průvodce 

 

  PRAHA  -    Mezinárodní den muzeímezej  

PROGRAM  6 - Praha   plavba po Vltavě a Technické muzeum               

 Pouze 18.5. a 1.6.2012                                                konečná cena 230,- Kč 

   Odjezd z Neratovic v 8:00,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:40 pěšky centrem do přístaviště.  V 11 hodin okružní 

plavba lodí od  Štvanice  po  Karlův most. Cca 15 minut pěšky na Letnou, prohlídka vloni opětovně otevřeného 

Národního technického muzea. Po prohlídce Letenskými sady na Kampu a Karlův most, královskou cestou na 

Staroměstské a Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 17:16, příjezd v 18:52 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět, lodní lístek na hodinovou projížďku po Vltavě, 

vstupenku do Národního technického muzea, průvodce  

  PRAHA  -    Mezinárodní  den  dětí  

PROGRAM  7 - Praha                      plavba po Vltavě a ZOO  

Pouze  1.6.2012                                                            konečná cena 260,- Kč 

      Odjezd z Neratovic v 8:00,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 8:40 pěšky kolem Prašné brány na Staroměstské 

náměstí a dále Pařížskou třídou k Vltavě do přístaviště. V 11 hodin okružní plavba lodí od  Štvanice  po  Karlův 

most. Po připlutí tramvají a busem do pražské ZOO.  Prohlídka zoologické zahrady. Návrat busem na nádraží 

Holešovice, odjezd zpět v 17:25, příjezd v 17:59.   

Cena zahrnuje:  jízdenku vlakem do Prahy a zpět,  lodní lístek na hodinovou projížďku po Vltavě, vstupenku 

do pražské ZOO, jízdné busem a tramvají,  malý dárek a služby delegáta cestovní agentury  
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