
 

 

 

Přijeďte si vychutnat krásy Prahy bez náporu zahraničních turistů! 

 

Nabízíme vám mimořádnou příležitost. 
Můžete obdivovat architektonické skvosty Starého Města, opět se projít po Karlově mostě bez prodírání se davem, 

zažít romantickou procházku Malou Stranou a prohlédnout si komplex Pražského hradu a dalších památek. 

Termín: červen - prosinec 2020 

Cena: 5 242 Kč/2 osoby 

V ceně je zahrnuto:  

• Ubytování: 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji hotelu AXA 3*, ulice Na Poříčí 40, 110 00 Praha 1 

• Strava: 3x snídaně  

• Vstup do hotelového bazénu (60 minut)  

• Vstup na rozhlednu Petřín 

Dále můžeme zajistit: 

• Výtah na rozhlednu Petřín  

• Další prohlídky historických památek Prahy (vstup do památek v areálu Pražského hradu, Strahovské 
knihovny, kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, muzea A. Muchy, do galerií a muzeí, do Židovského muzea 
atd.) s kvalifikovaným průvodcem 

• projížďku lodí po Vltavě 

• třídenní jízdenku na dopravu v Praze (tram, metro, bus) 

Hotel AXA ve funkcionalistickém stylu se nachází v blízkosti Náměstí Republiky, Staroměstského a Václavského 
náměstí. Zastávky tramvaje, stanice metra a autobusového nádraží Florenc jsou na dohled od hotelu. 
V pokoji mají klienti SAT LCD TV, varnou konvici a čaj, ventilátor (v hotelu není klimatizace), Wi-Fi zdarma. Koupelna 
je s WC a vanou nebo sprchou. 

Petřínská rozhledna je se svou výškou přes 65,5 m jednou z nejznámějších dominant Prahy. Její základna se nachází v 
nadmořské výšce 324 m. Rozhledna byla vystavěna pro Zemskou jubilejní výstavu a slavnostně byla otevřena v roce 
1891 na podnět zakladatelů Klubu českých turistů. Stavba věže byla inspirována pařížskou Eiffelovou věží. 
Jádrem konstrukce je osmiboký tubus, v němž je umístěn výtah a okolo něhož se vinou dvě točitá schodiště se 299 
schody – jedno pro chůzi nahoru, druhé pro chůzi dolů.  
Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny, horní je ve výšce 55 metrů.  
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