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Za zážitky
Zážitek a nezapomenutelná 
místa na každém kroku

velice si vážíme každého hosta a naší prioritou je 

jeho spokojenost, proto vám rádi pomůžeme i s 

jiným volnočasovým vyžitím než je hýčkání a péče 

o vás, vaše zdraví a pohodu v našich hotelech.
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Pražský hrad spolu s Karlovým mostem je 

nejznámější dominantou města. Byl postaven 

v 9. století a stal se jedním z největších 

hradních komplexů na světě. Katedrála sv. 

Víta, která je místem uchování korunovačních 

klenotů, je součástí Pražského hradu.

Pražský 

Hrad   

Pražské
 korzování

Za zážitky

Karlův most je nejstarší pražský most přes řeku Vltavu a druhý ne-

jstarší dochovaný most v České republice. Byl postaven v letech 1357-

1402 pod vládou krále Karla IV. Most je unikátní díky třiceti převážně 

barokních soch a sousoší, které z něj dělá otevřenou galerii a spoju je 

Staré Město s Malou Stranou.

Karlův   
 Most   
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Pinkasova synagoga je druhou nejstarší dochovanou synagogou v Praze. 

Byla postavena z iniciativy příslušníka významné rodiny své doby Arona 

Mešulama Horovice v první polovině 16. století. V současné době je 

spravována Židovským muzeem v Praze a slouží jako památník přes 80 

000 českých Židů, kteří zahynuli během holocaustu.Pinkasova  

Synagoga

Pražské
 korzování

Za zážitky

Staroměstská radnice byla postavena 

v roce 1338 jako první radnice v 

Čechách vůbec. Staroměstský orloj, 

třetí svého druhu na světě, přitahuje 

pozornost návštěvníků z celého světa. 

Každou hodinu orloj ukazuje pohyblivé 

procesí dvanácti apoštolů.

Staroměstský 

Orloj  
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Zoologická zahrada hl. 

města Prahy se nachází v 

krásném, členitém terénu 

Trojské kotliny. Otevřeno 

má denně (včetně víkendů 

a svátků) od 9 hodin. 

Najdete zde 10 pavilonů, 

150 expozic, 2 restaurace, 

7 občerstvení, lanovou 

dráhu, vláček i další at-

rakce pro děti i dospělé.

Zahradu ročně navštíví asi 100 000 

návštěvníků. Expozice zahrady jsou 

rozděleny na skleníkové a venkovní 

(exteriéry). Ve sklenících je stálá 

expozice tropů a suchých subtropů 

(sbírka kaktusů a sukulentů). Sbírka 

rostlin z vlhkých subtropů je v létě 

instalována pod širým nebem podle 

světadílů, z nichž rostliny pocházejí; 

v zimním období jsou rostliny usklad-

něny ve velkém studeném skleníku.

V pohybu Za zážitky

Zoo

Botanická
Zahrada

Praha 7, 3 U Trojského zámku

Praha 7, 134 Nádvorní ulice
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V pohybu Za zážitky

Mořský 
Svět  

Aquapark  
Praha

Praha 7, Výstaviště Holešovice

Praha, Pražská 138, Čestlice

Mořský svět je unikátní stálá 

výstava mořských ryb a dalších 

mořských živočichů, otevřená 

jak Pražanům, tak všem 

návštěvníkům metropole od 

léta 2002. V mořském světě je 

otevřeno obří akvárium, které 

je největší v České republice. 

Nádrž o obsahu 100 tisíc litrů 

mořské vody, prosklená plocha 

tvoří celkem 8 metrů.. V nádrži 

je nainstalována dekorace z 

korálových kamenů o váze 4,5 

tuny, na výrobu mořské vody 

byly použity 3 tuny mořské soli.

Unikátní Vodní svět o rozloze 

9 150 m2 je největším aqua-

parkem ve střední Evropě. Je 

tvořen třemi paláci, v nichž si 

na své přijde opravdu každý, 

od milovníků adrenalinu, přes 

vyznavače mořského vlnobití, 

až po jedince, kteří preferují 

kondiční plavání v plaveckém 

bazénu nebo relaxaci na 

lehátku či ve vířivce.
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Nejmodernější zrcadlový labyrint v centru Prahy najdete v budově hračkářství 

Hamleys. Objevte zrcadlový labyrint se světelnými efekty, zvukovou kulisou 

a LCD panely. Při budování bylo čerpáno nejnovějších poznatků, použity byly 

nejmodernější technologie (ozvučení, osvětlení a videoprojekce ) v kombinaci s 

dobře známým principem zrcadlového labyrintu. Výsledný efekt je naprosto

jedinečný. Při průchodu labyrintem na vás působí vlastní odrazy, střídající se 

motivy z velkoplošné TV, zvuková kulisa a různé barvy osvětlení v měnící se 

intenzitě.

Za zážitkyV pohybu 

Zrcadlové  
Bludiště

Praha 1, Na Příkopě 14
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nádherná oáza zeleně a vody 

uprostřed Malé strany. Dnes se 

můžete procházet zahradami, 

který mi se procházeli již v 17. 

století příslušnice křesťanského 

řádu karmelitek.  Sady bývají někdy 

označovány za nejstarší park v 

Praze, protože byly vybudovány z 

části zahrady biskupského dvora 

založeného ve 1š. století.

Za zážitky

Královská 
obora 

Stromovka

Vojanovy
sady 

Výlety 
 Pražskými Parky

Praha Holešovice -  
u Holešovického výstaviště

U Lužického semináře 17 
118 00 Praha 1- Malá Strana

Stromovka patří k jedním z 

nejznámějším parků Prahy. 

Původně královská obora je 

dnes místem, kde pražané 

i turisté relaxují a užívají 

sportovní a volnočasové 

aktivity. 



8

Za zážitky

Divoká
Šárka

Hostivařský
lesopark

Výlety 
 Pražskými Parky

Praha 6 - Liboc

Praha 15 - Hostivař

rozlehlá přírodní rezer-

vace Vám nabízí klidnou 

procházku v lese nebo 

upravenými asfaltovými 

cestami. Máte radši 

více adrenalinu? Není 

problém. Na kole, pěšky 

nebo za koupáním. Pros-

tor v Šárce pro každého 

milovníka přírody

minimálně celodenní výlet 

můžete podniknout, vy-

dáte-li se za zelení do Hos-

tivaře. Bezmála 15 hektarů 

lesů, luk a vodních ploch 

jsou propleteny malebnými 

stezkami.  Pokud trávíte 

v Praze více dní, tak je 

Hostivařský park to pravé 

“přírodní” zpestření.
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Karlštejn, gotický skvost a nejznámější český hrad, nechal podle plánů 

Matyáše z Arrasu postavit král a císař Karel IV. jako místo pro uložení svatých 

ostatků a říšských korunovačních klenotů. Při prohlídce navštívíte Císařský 

palác, prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici s replikou Svatováclavské koruny 

českých králů v Mariánské věži a nahlédnout můžete i do kaple sv. Kříže, kde 

se dochovala původní nástěnná výzdoba s deskovými obrazy z dílny mistra 

Theodorika.

Za zážitky

Karlštejn 

Na výlety po okolí
 Objevy autem busem  
 nebo vlakem

Koněpruské     
Jeskyně   

Koněpruské jeskyně jsou 

zatím největším objeveným 

jeskynním systémem v 

Čechách. Vznikly v devonských 

vápencích starých až 400 

milionů let. Jsou vyvinuty ve 

třech výškových úrovních s 

denivelací více jak 70 m. Jejich 

celková délka přesahuje 2 km, 

zpřístupněná trasa je dlouhá 

cca 620 m.
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Za zážitkyNa výlety po okolí
 Objevy autem busem  
 nebo vlakem

Zámek 
Konopiště  

Současnou podobu dostal 

zámek na přelomu 19. a 20. sto-

letí, kdy zámek vlastnil František 

Ferdinand d‘Este, následník rak-

ouského trůnu. Vypravte se na 

půvabné místo nedaleko Prahy, 

kde žil tento vášnivý lovec.

Do středočeské obce na břehu Vltavy 

se jezdí zejména kvůli renesančnímu 

zámku, kde se každoročně koná řada 

akcí. Výlet však můžete spojit také s 

prohlídkou památníku v rodném domě 

Antonína Dvořáka a kostela sv. Ondře-

je, kde budoucí slavný skladatel jako 

malý chlapec poprvé koncertoval.

Zámek  
Nelahozeves  
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Mělník není jen centrum 

vinařství se zámkem a 

historickým centrem z části 

obklopeným hradbami. To 

nejzajímavější se tady totiž 

skrývá pod zemí, ať už jde 

o zámecké vinné sklepy, 

vinařskou expozici v muzeu, 

městské podzemí s unikátní 

studnou nebo kostnici pod 

chrámem sv. Petra a Pavla.

Mělník 

Za zážitkyNa výlety po okolí
 Objevy autem busem  
 nebo vlakem
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V hlavní roli Praha. Takto může vypadat podtitulek, když budete chtít toto nád-

herné Hlavní město České republiky popsat.

Praha nesčetněkrát otevřela své brány pro filmová studia a tak se v ulicích  

proháněly filmové hvězdy jedna za druhou. 

Chcete některá místa projít s námi. Který film bude pro Váš prožitek ten Pravý.

Za zážitkyMísta
 Filmových Hvězd
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Za zážitkyMísta
 Filmových Hvězd

AMADEUS

V oscarově ověnčeném filmu si Praha 

si v tomto filmu oblékla “sukni” Vídně. O 

to zábavnější je objevování míst, které 

ve filmu “hráli” ústřední roli. Můžete 

tak navštívit pražskou Invalidovnu a 

především Stavovské divadlo.

BLADE

Prahu zalitou krví a upíry jede zachraňovat akční filmový hrdina 

Wesley Snipes coby poloupír zabiják upírů. Do Prahy se vydává 

zachraňovat svého nejlepšího přítele. Projděte se Pařížskou ulicí 

za soumraku a s trochou fantazie objevíte krevní banku s  filmu 

Blade II.

MISSION IMPOSSIBLE

V čele s charismatickým Tomem Cruisem můžete procházet Národ-

ním muzeem, které si ve filmu zahrálo na Americkou ambasádu 

nebo navštívit Karlův most a když se sešeří, tak si představit ne-

zapomenutelné scény amerického velkofilmu.


