Prázdninové poznávání Prahy
tak trochu jinak….
aneb nejen z křesťanských pokladů města

Charakteristika pobytu:
Jedná se o týdenní pobyt v Praze, jehož cílem je poznat a zažít naše hlavní
město, jeho duchovní historii ale i současnost. Takové poznání lze uskutečnit různým způsobem. Náš způsob nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jedné pamětihodnosti za druhou, nýbrž v pozvolném pronikání do našich křesťanských a kulturních dějin, do dramatu místa položeného na Vltavě uprostřed zemí Koruny české. Z Levého Hradce začneme v pondělí
ráno odvíjet dějiny křesťanství a kultury v tomto prostoru, abychom naši
zajímavou a napínavou cestu napříč staletími zakončili v pátek odpoledne
v jednom z moderních pražských kostelů a duchovních center dnešního
města. Čeká nás týden plný zážitků a poznávání, ale i duchovní inspirace,
odpočinku a příjemného společenství.
Pořadatel pobytu:

CK Křížek (www.ckkrizek.cz)
ve spolupráci s Centrem Mariapoli Praha
(www.centrummariapoli.cz)

Termíny pobytů:

neděle
neděle
neděle
neděle

Zahájení cesty:

večeří v neděli od 18.00 h v Centru Mariapoli
Praha

Zakončení cesty:

snídaní v sobotu ráno v Centru Mariapoli

Ubytování:

ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením v Centru Mariapoli Praha (možnost jednolůžkových pokojů, třílůžkových i čtyřlůžkových
pokojů)

Stravování:

polopenze (snídaně a večeře)

Doprava:

individuální vlastními vozidly, popř. službou Uber či
spolujízdou s ostatními účastníky

28.
12.
19.
26.

06.
07.
07.
07.

–
–
–
–

sobota
sobota
sobota
sobota

04.
18.
25.
01.

07.
07.
07.
08.

2020
2020
2020
2020

Konečná cena:

9.500 CZK za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
(příplatek za jednolůžkový pokoj – 1.500 CZK)
7.500 CZK za děti a mládež do dosaženého věku
18 let v případě společného ubytování s rodiči či
prarodiči ve tří- popř. čtyřlůžkovém pokoji.

Konečná cena v sobě zahrnuje:
ubytování se snídaní v ***hotelu Centrum Mariapoli Praha, 5 x večeře
o dvou chodech v Centru Mariapoli, všechny prohlídky dle programu,
všechno vstupné dle programu (kostel sv. Klimenta, Petřínská rozhledna,
kaple Božího hrobu na Petříně, chrám sv. Mikuláše, Pražský hrad /katedrála
sv. Víta, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Strahovský
klášter /konvent, galerie a Strahovská knihovna/, bazilika sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě, Staroměstská radnice, Betlémská kaple, Židovské muzeum
Praha /Maiselova synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov,
Staronová synagoga, Klausová synagoga, Obřadní síň/, zprostředkování
všech bohoslužeb dle programu, meditativní představení jedinečné křížové
cesty v kostele Panny Marie Královny míru, jízda historickou tramvají skrz
historické centrum města, dvouhodinová plavba po Vltavě včetně bufetové
večeře a hudebního doprovodu, průvodce během celého pobytu, turistická
sluchátka během prohlídek, rozsáhlý informační materiál, pojištění proti
úpadku, 21 % DPH.
Konečná cena v sobě nezahrnuje:
dopravu během pobytu, nápoje během společných večeří, obědy, fakultativní programové body a vstupy (Petřínské bludiště, nájem lodiček a šlapadel na Vltavě, vstupné do Aquapalace Průhonice
Program pobytu:

(Cestovní kancelář si vyhrazuje právo k drobným
změnám programu v rámci jednotlivých dnů.)

1. den – neděle
ubytování v Centru Mariapoli, 18.00 společná večeře v Centru Mariapoli,
19.30 představení programu týdne u skleničky pražského piva či mělnického vína
2. den – pondělí
07.30 příležitost k účasti na ranní modlitbě v Centru Mariapoli, 08.00 snídaně, 09.00 odjezd na Levý Hradec, 09.45 prohlídka a představení kostela
sv. Klimenta – nejstaršího kostela v Čechách, 10.00 dvacetiminutovka
„České kulturní a náboženské dějiny v kostce“, 10.30 příležitost k účasti na

slavení mše sv. v kostele sv. Klimenta (fakultativně individuální prohlídka
NS Levý Hradec), 11.45 polední přestávka v Pivovarském hostinci Únětice,
13.15 odjezd na Petřín, 14.00 návštěva Petřínské rozhledny a kaple Božího
hrobu na Petříně (fakultativní návštěva Petřínského bludiště pro rodiny s
dětmi),15.30 pěší sestup z Petřína na Malou Stranu spojený s přestávkou
na kávu a prohlídkou chrámu sv. Mikuláše, 18.30 návrat do Centra Mariapoli, 19.00 večeře v Centru Mariapoli
3. den – úterý
07.30 příležitost k účasti na ranní modlitbě v Centru Mariapoli, 08.00 snídaně, 09.00 odjezd na Pražský hrad, 09.45 prohlídka „Po stopách českých
knížat, králů a světců“ v areálu Pražského hradu včetně interiérů (katedrála
sv. Víta, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička), 13.00 polední
přestávka na Malé Straně, 15.00 prohlídka Valdštejnské zahrady a kostela Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem (fakultativně pro rodiny
s dětmi zapůjčení lodiček a šlapadel na Vltavě), 17.00 příležitost k účasti
na slavení mše sv. ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a
Vojtěcha, následně návrat do Centra Mariapoli, 19.00 večeře v Centru Mariapoli
4. den – středa
07.30 příležitost k účasti na ranní modlitbě v Centru Mariapoli, 08.00 snídaně, 09.00 odjezd ke Strahovskému klášteru, 09.45 prohlídka „Z odkazu
sv. Norberta“ v areálu Strahovského kláštera (konvent, knihovna, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie), příležitost k účasti na slavení mše sv. u hrobu
sv. Norberta, 12.30 polední přestávka na Strahově, 14.00 odjezd na Vyšehrad a prohlídka Vyšehradu nejen po stopách české mytologie – návštěva
vyšehradského hřbitova, Slavína a baziliky sv. Petra a Pavla (fakultativně
pro rodiny s dětmi – tříhodinový program ve Vodním světě Aquapalace Průhonice), 19.00 večeře v Centru Mariapoli
5. den – čtvrtek
07.30 příležitost k účasti na ranní modlitbě v Centru Mariapoli, 08.00 snídaně, 09.00 odjezd do Starého Města, 09.45 prohlídka „Ve stopách staroměstských Pražanů“ po Starém Městě včetně výstupu na věž Staroměstské
radnice, prohlídky Týnského chrámu a návštěvy Betlémské kaple,
11.00 příležitost k účasti na slavení mše sv. v Týnském chrámu, 13.00 polední přestávka na Starém Městě, 15.00 vyhlídková jízda historickou tramvají skrz historické centrum města, 16.00 individuální volno, 19.00 večeře
v Centru Mariapoli

6. den – pátek
07.30 příležitost k účasti na ranní modlitbě v Centru Mariapoli, 08.00 snídaně, 09.00 odjezd do pražského Židovského města, 09.45 prohlídka
„Pražští Židé v historii i současnosti“ v Židovském městě, 12.30 polední
přestávka na Starém Městě, 16.00 meditativní představení jedinečného
duchovního a uměleckého díla – křížové cesty autora Karla Stádníka v kostele Panny Marie Královny míru v Praze – Lhotce, 17.00 příležitost k účasti
na slavení mše sv. ve lhoteckém kostele, 20.00 večerní romantická plavba
po Vltavě s večeří a hudbou
7. den

sobota

07.30
08.00

příležitost k účasti na ranní modlitbě v centru Mariapoli
snídaně a následný odjezd účastníků

Způsob přihlašování, platební podmínky, stornopodmínky:
Přihlášky k pobytu je třeba podat na adrese CK Křížek (Hájíčkova 206/15,
143 00 Praha 4 – Točná, tel.: 241 911 248, info@ckkrizek.cz). Na základě
Vaší přihlášky s Vámi uzavře cestovní kancelář po vzájemné dohodě cestovní smlouvu. Společně s uzavřením cestovní smlouvy je třeba zaplatit
zaslanou fakturu se splatností 14 dnů. Minimální počet účastníků pro uskutečnění pobytu je 20 osob. Nebude-li tohoto počtu dosaženo, je cestovní
kancelář oprávněna pobyt zrušit a všem klientům zaplatí již uhrazené poplatky za pobyt. Z tohoto důvodu může být pobyt zrušen nejpozději 10 dnů
před plánovaným začátkem pobytu.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo v případě odstoupení od smlouvy
ze strany klienta účtovat následující stornopoplatky:
do 62 dní před termínem
61–32 dní před termínem
31–15 dní před termínem
14–8 dní před termínem
7 a méně dní před termínem

30 % z celkové ceny
50 % z celkové ceny
70 % z celkové ceny
90 % z celkové ceny
100 % z celkové ceny

Jakékoliv další dotazy týkající se pobytu můžete klást buď elektronickou
poštou (info@ckkrizek.cz) anebo telefonicky na telefonní číslo
241 911 248.
CK Křížek je pojištěna proti úpadku u České podnikatelské pojišťovny
(č. pojistné smlouvy: 0201901749).

