
 

 

Čtyřhvězdičkový prodloužený víkend v Praze 

Nabízíme vám mimořádnou příležitost. 

Můžete obdivovat architektonické skvosty Starého Města, opět se projít po Karlově mostě bez prodírání se davem, prožít 

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

Termín: červen - prosinec 2020 

Cena: 6 082 Kč za 3 noci/ 2 osoby 

Zahrnuto v ceně:  

• Ubytování: 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji romantického hotelu Antik 4* vedle Staroměstského náměstí, Dlouhá ulice 
707/22, 110 00 Praha 1  

• Strava: 3 bohaté snídaně  

• na výběr 1 vstup: vstup na televizní věž Tower Park nebo vstup do Pražské Lorety nebo vstup  
do Muzea iluzí 

Možno připlatit: 

• 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 

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

Boutique hotel Antik je stylový hotel, který se nachází v historické zrekonstruované budově Starého Města - 5 minut pěšky od 
Staroměstského náměstí. Pokoj má vlastní koupelnu, toaletu, SAT TV, minibar, Wi-Fi a individuální klimatizaci. 

Televizní věž Tower Park – vstup na observatoř ve výšce 93 metrů nad zemí s překrásným výhledem na Prahu. Žižkovská věž je 

nepřehlédnutelná stavba pražského panoramatu vysoká 216 metrů. Navrhl ji architekt Václav Aulický a je zdobená laminátovými 

miminky od Davida Černého.  

Pražská Loreta, významné poutní místo barokní doby. Prohlídka zahrnuje kostel Narození Páně, Svatou chýši a slavnou 

klenotnici, která ukrývá mj. Pražské slunce, zlatou monstranci, zdobenou 6222 diamanty. Navíc si poslechnete novou melodii, 

kterou hraje automat loretánské zvonkohry. Po zhruba 100 letech se od května roku 2020 melodie změnila a místo písně 

Tisíckráte pozdravujeme Tebe uslyšíte barokní mariánskou píseň Maria, Maria, nad slunce jasnější. 

Muzeum iluzí – Staroměstské náměstí  
Muzeum iluzivního umění a trick-artu v Praze (IAM Prague) je první muzeum svého druhu v České republice. Nachází se přímo 
naproti věhlasnému orloji na Staroměstském náměstí ve třech patrech historického domu. 
Exponáty v IAM Prague přináší historické techniky vytváření uměleckých iluzí do doby selfie a sociálních médií 21. století a vybízí 
návštěvníky ke hře a interakci s vystavenými díly. 
Exponáty si nejen prohlédnete, ale také si vyzkoušíte iluzivní umění a pořídíte si zábavné a zajímavé fotografie. Některé iluze se 
vztahují k významným událostem a osobnostem českých dějin (např. Tomáš Baťa, obléhání Prahy Švédy, defenestrace, Karel IV., 
sv. Anežka Česká). 
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