CHARAKTERISTIKA
PROHLÍDEK
A VÝLETŮ

Zvu na bezstarostný průzkum hlavního
města České republiky ve společnosti
licencovaného průvodce a milovnice
tohoto města v jedné osobě.
Zabývám se doprovodem školních výprav,
skupinově organizovaných prohlídek
a výletů i jednotlivých turistů. Nabídka
obsahuje také služby vedoucího
turistických akcí na území Polska a Evropy,
uspořádání vzdělávacích pobytů
a mezinárodních školení, asistenci při
uměleckých a sportovních akcích,
komplexní organizaci
pobytů ( školy
v přírodě, tábory ), rezervace v Praze :
noclehy, občerstvení,
večeře
s živou hudbou, plavby
po Vltavě
a mnoho dalších.

Agnieszka Hudečková
licencovaný průvodce Prahou

www.praha-guide.com
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„„Kde se pivo vaří,
tam se dobře daří.”
Vyšehradská kapitula, 1088 r.

1.POPRVÉ V PRAZE

3. PRAHA PRO POUTNÍKY

na skvosty historické i současné architektury.

Standardní prohlídka
zahrnující nejvýznamnější
památky Prahy
- doba trvání cca 4-5 hod.

Program připravený na jeden
den v Praze, druhý den výlet
(Olomouc, Příbram). Program
zahrnuje vstupy do vybraných
objektů, možno obohatit
o další atrakce, mimo jiné
i na prohlídkové trase.

6. PIVNÍ PRAHA

Příklad prohlídkové trasy :
Strahovský klášter, Pohořelec,
Loreta, Hradčany - čtvrť,
Katedrála sv. Víta, Pražský hrad,
Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské
náměstí, Ungelt, Obecní dům, Ovocný trh,
Univerzita karlova, Václavské námĕstí

2. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKY
Program připravený na 1, 2
nebo více dní v závislosti
na možnostech klienta.
Standardní trasa po Praze
může být rozšířena o vstupy
do vybraných objektů.
Podrobnější prohlídky mohou
být vedeny také méně
frekventovanými, ale zároveň
atraktivními trasami - sem patří např. Valdštejnská
zahrada, Vyšehrad, Židovské město nebo Žižkovská
věž - doba trvání cca 12 hod.
Příklad prohlídkové trasy :
1 Den (cca 5 hod.)
Vyšehrad, Hlavní nádraží, Státní opera, Václavské
námĕstí, Palác Lucerna, Františkánská zahrada,
Na Příkopĕ, Obecní dům, Ovocný trh, Univerzita
Karlova, Ungelt, Staroměstské námĕstí.
2 Den (cca 7 hod.)
Strahovský klášter, Pohořelec, Loreta, Hradčany
- čtvrť, Pražský hrad – Vstupné do historických objektů
(Katedrála sv. Víta, Pražský hrad, Bazilika sv. Jiří,
Zlatá ulička), Malostranské náměstí, Karlův most,
Staroměstské náměstí.

Příklad prohlídkové trasy :
Slavné Pražské Jezulátko - Bambino di Praga,
nejstarší mužský klášter na Břevnově, Mariánská
svatyně Loreta, Kostel Matky Boží před TýnemTýnský chrám. Prohlídka obsahuje také významná
místa mimo Prahu : Příbram - Svatá Hora, Svatý
Kopeček u Olomouce a Chrám svaté panny Barbory
v Kutné Hoře.

4. STEZKOU DAVIDA ČERNÉHO
Cesta k sochám a instalacím
kontroverzního umělce,
autora miminek lezoucích
po Žižkovské věži i autobusu
dělajícího kliky. V roce 2009
vytvořil umělec dílo,
které mělo "dotat lesku"
českému předsednictví v Radě
EU. V Bruselu představené Černého
dílo Entropa vyvolalo smíšené pocity a urazilo
obyvatele mnoha evropských států.

5. CESTA K PRAŽSKÝM
ARCHITEKTONICKÝM PERLÁM
Tančící dům, kubistické domy,
modernistické sídliště Baba,
secesní Obecní dům,
Müllerova vila a mnoho
dalších. Česká Praha je směsí
historických památek
a novodobých realizací. Na obou
březích Vltavy je možno narazit

Češi jsou největší pivaři na světě. Snad je možné
zjistit, čím to je, že po vypití českého piva
se nemusíme bát druhý den úporného bolení hlavy.
Trasa návštěv nejlepších/nejstarších pivnic
směřuje m.j. do Pivovaru U Fleků, který je v provozu
nepřetržitě od roku 1499, do Klášterního pivovaru
Strahov i do pražského Pivního muzea.

7. NOČNÍ PRAHA
Noční prohlídka Prahy
s nádhernými výhledy
na panorama města, spojená
s magií a tajemstvími
doprovázejícími tato místa.
Možnost zorganizování výletu
lodí po Vltavě, včetně večeře
v "českém stylu" a s živou hudbou.

8. PRAHA PRO DĚTI
Standardní prohlídka Prahy v trochu volnější
a více zábavné formě. Existuje také možnost
navštívit muzea a místa, která jsou doporučována
pro děti a mládež (Muzeum hraček, Karlův most,
Technické muzeum, Muzeum Lega, Petřín,
zrcadlový labyrint a sál křivých zrcadel).

9. PRAŽSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
Přijeď do města plného skvělých nápadů
na vánoční dárky a vnímej tradiční atmosféru
slovanských Vánoc.

10. INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM
Individuální program přizpůsobený zájmům
klienta, velikosti skupiny, časovým a ﬁnančním
možnostem.

