
Je tady výlet do Prahy 3.7. - 6.7.2021 !!! 
 

 

 

Využijme spolu dvoudenní státní svátky a navštivme matičku Prahu! Zájezd je určen pouze 

pro stabilizované klienty schopné orientace a používání dopravních prostředků ve městě. 

Odjezd bude v sobotu dne 3.7.2021 v 08:20 hodin z Ostravy Svinov do Prahy hl.n. a pak 

do Prahy Vršovic. Odjezd zpátky do Ostravy v úterý 6.7.2021 v 15:35 Praha Vršovice a 

v 16:12 z Prahy hl. nádraží. 

Ubytováni budeme v hotelu „Gallery hotel SIS“ (https://gallery-sis.hotel.cz/) 300 m od nádraží 

Praha Vršovice. Gallery hotel SIS se nachází v klidné čtvrti, několik zastávek tramvají od 

Václavského náměstí. Zdarma je zde dostupný internet. Hotelový Lobby Bar nabízí široký 

sortiment nápojů. V bezprostřední blízkosti je několik restaurací. 

Ubytování máme ve 2lůžkových až 4lůžkových pokojích; 2 dvoulůžkové pokoje mají vždy 

společné sociální zázemí, toaletní potřeby, ručníky, mýdlo, fén jsou k dispozici. Ubytování 

zahrnuje jednoduchou snídani nebo balíček na snídani. Přihlašujte se nejlépe už alespoň 2 

osoby společně, párování jednotlivců na pokoje provedeme postupně po přihlášení.  

Program si budeme vytvářet na místě podle zájmu. Navrhujeme například prohlídkovou trasu 

Václavské náměstí-Staroměstské náměstí-Karlův most-Hrad s katedrálou svatého Víta, anebo 

jindy návštěvu ZOO. V sobotu večer půjdeme na letní scénu Divadla Kalich na představení 

francouzské komedie „Sbohem, zůstávám!“. Cena lístku v prostřední části je 899,- Kč, 

v prvních řadách nahoře je 649,- Kč a v posledních řadách nahoře je 499,- Kč. Členové Spolku 

U Dobré naděje budou mít v Praze po odevzdání zakoupené vstupenky slevu 30 % ze 

zaplacené ceny. Jedná se o vstupenky pro skupiny více osob do divadla, na prohlídku památek, 

či do ZOO.  

Co se týče covidových opatření, k ubytování v hotelu je třeba mít s sebou buď kartičku, že 

bylo provedeno alespoň první očkování a od té doby uplynulo nejméně 22 dní, anebo negativní 

PCR test 1-2 dny před odjezdem. 

https://gallery-sis.hotel.cz/


 

Cena zájezdu: 

Pro nečleny Pro členy Spolku 

1880,- Kč (ubytování se snídaní, doprava do 

Prahy a zpět) 

1780,- Kč (ubytování se snídaní, doprava do 

Prahy a zpět) 

+ cena lístku do divadla1 + cena lístku do divadla1 (zaplatíte plnou 

cenu a zpětně vám z ní bude vráceno 30 %) 

Vzhledem k blízkému termínu odjezdu můžete zaplatit celou částku obratem NEBO 

uhraďte zálohu 1000,- Kč do 3 dnů od přihlášení a celou částku doplaťte do 24.6.2021.  

Číslo účtu: 2100320801 banka 2010. Do poznámky pište své jméno, ať můžeme přiřadit 

platbu. 

Storno poplatek: při odhlášení mezi 15.-25.6.2021 je 500,- Kč, 26.6.-1.7.2021 1200,- Kč, 

poté už zrušit nelze. Lístek do divadla je možné zrušit do 28.6.2021.  

 

Vaše další možné výdaje budou: 

 cena za MHD v Praze (tramvaje, autobusy, metro, lanovka na Petřín – vč. přestupů):  

o jízdenka 30 min – 24 Kč 

o jízdenka 90 min – 32 Kč 

o jízdenka 1denní – 110 Kč 

o jízdenka 3denní – 310 Kč 

o ZTP a ZTP-P – bezplatná přeprava kromě vlaků 

 cena za další vstupy dle vaší volby (muzea, ZOO, kina, památky apod.) 

 další výdaje (nákupy, strava 😊) 

 

Moc se na Vás těšíme! 

Kontaktní osoba za Spolek UDN, Iba Vyvialová, ivyvialova@seznam.cz, tel. 733 734 306 

 

  

                                                           
1 Cena lístku do divadla v prostřední části je 899,- Kč, v prvních řadách nahoře je 649,- Kč a v posledních řadách nahoře je 499,- 
Kč. 

https://www.dpp.cz/jizdne/cenik-jizdneho#1-1
mailto:ivyvialova@seznam.cz

