KČT Rokytnice n. Jiz. pořádá:

Adventní zájezd do Prahy
Termín:
Odjezd:
Trasa:
Odjezd:

17.12.2016
06.00 od ČSAD Rokytnice,
Rokytnice – Jablonec n. J. – Plavy – Turnov – Praha Černý most
20.00 parkoviště bus Čechův most

Účastnící zájezdu mohou prožít adventní atmosféru v Praze dle svých individuálních zájmů,
nebo společně dle připraveného programu. Doporučuje se na Černém mostě zakoupit
celodenní jízdenku na MHD 110,-Kč.
Program:
Z Černého mostu metrem B na Florenc a přestoupit na trasu C na cílovou stanici Vyšehrad.
Prohlídka celého komplexu Vyšehradských památek (Slavín, bazilika sv. Petra a Pavla,….
(cca. 2 hodiny).
Z Vyšehradu sestup na Rašínovo nábřeží tram. zastávku Výtoň a tramvají č. 17 odjet na
zastávku Národní divadlo. Zde je možno odskočit do restaurace U Fleků cca 500 m
(Křemencova ulice 11).
Půjdeme podél Vltavy na Karlův Most a na Malostranské náměstí. Odtud dvě trasy:
a) Z Malostranského náměstí tramvají 15, 20, 22 na zastávku Újezd a odtud pozemní
lanovkou na Petřín (individuálně je možno vystoupit na Nebozízku a dát si dobrou
pražskou kávu). Na Petřínu možnost navštívit hvězdárnu, rozhlednu, bludiště, možnost
občerstvení v rozhledně. Z Petřína přejdeme na Strahovský klášter, možnost
Památníku národního písemnictví – prohlídka nádvoří. Následně přes Pohořelec
Loretánskou ulicí na Pražský hrad.
b) Z Malostranského náměstí Nerudovou ulicí a Radnických schodech na Pražský hrad.
Z Pražského hradu na Malostranské náměstí, Mostní Malostranská věž, Kampa, Lenonova
zeď, Čertovka a Karlovým mostem přes Staroměstskou mosteckou věž, Klementárium,
Mariánské náměstí a Staroměstské náměstí – VÁNOČNÍ TRHY (grog, čaj, trdelník…..).
Ze Staroměstského náměstí je možno přejít na Václavské náměstí, kde se také konají vánoční
trhy, případná večeře v restauraci v Opletalově ulici (směr nádraží) restaurace U staré pošty
(doporučuji)
Na závěr z Václaváku přes Staromák Pařížskou ulicí přes Vltavu Čechovým mostem na
nábřeží E. Beneše, kde bude čekat autobus. Odjezd je ve 20:00 hodin.
Využijte možnosti internetu a dopředu si naplánujte svoje body zájmu. Změna programu
vyhrazena. Při účasti do 30 osob se zájezd ruší!!!
Cena zájezdu:
Členové KČT Rokynice ………………….…....
Členové TJ Spartak………………..……………
Ostatní ………….…………………..……………...
Děti do 15 let v doprovodu dospělých………..

150,-Kč
200,-Kč
250,-Kč
100,-Kč

Přihlášky přijímá Hana Hejralová v KB na náměstí do 15.12.2016
Na Vaši účast se těší organizátor akce Jaroslav Hejral, tel: 737 248 405

