
1.1. Ceny vyCházek ze stálé nAbídky

1. skUPIny OsOb

skUPIny OsOb
Počet osob

3–5 6–9 10–19 20–30

délka akce [h]

1,5 – 2 390,- 220,- 160,- 100,-

2,5 – 3 590,- 320,- 210,- 130,-

3,5 – 4 790,- 420,- 260,- 160,-

4,5 – 5 990,- 520,- 310,- 190,-

1.2. Ceny sPeCIálníCh CenOvĚ zvÝhOdnĚnÝCh skUPInOvÝCh vyCházek

skUPIny OsOb
Počet osob

10–30

délka akce [h]

1,5 – 2 150,-

2,5 – 3 200,-

3,5 – 4 280,-

4,5 – 5 350,-

- ceny platné pro skupinové cenově zvýhodněné akce konající se v předem stanovený termín
- akce se koná při minimálním počtu 10 osob (maximální počet omezen počtem 30 osob)
- vyhrazeno právo akci zrušit den před konáním, pokud nebude naplněna podmínka minimální kapacity 

- základní ceny platné pro individuální vycházky v českém jazyce na libovolný termín
- cena pro cizojazyčné vycházky je navýšena o paušální částku 400 Kč / 1 hodina / skupina osob
- ceny vycházek pro 1–2 osoby na vyžádání na e-mailu: e.furcakova@pribehy.info nebo tel.: (+420) 606 746 377
- každou vycházku lze zkrátit/prodloužit dle individuálního požadavku
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2.1. Ceny vyCházek ze stálé nAbídky

2. ROdIny

ROdIny
Počet rodin

1 2 a více

délka akce [h]

2 1 150,- 630,-

3 1 750,- 930,-

4 2 350,- 1 230,-

5 2 950,- 1 530,-

- ceny platné pro individuální objednávky na libovolný termín
- rodina = min. 2 dospělé osoby + 1 dítě, nebo 1 dospělá osoba + 2 děti / max. 2 dospělé osoby + 2 děti / věk dětí 5–15 let
- každou vycházku lze zkrátit/prodloužit dle individuálního požadavku

3.1. záklAdní vyCházky

3. AktUální nAbídkA vyCházek A AkCí

záklAdní 
vyCházky název vycházky

délka akce [h]

2

Staroměstká radnice a orloj mistra Hanuše

Chrám sv. Víta je gotiky chlouba

Příběh soch na Karlově mostě

„Ornament je zločin“ - prohlídka Loosovy vily

Výlet za diamantovým pokladem v Loretě

Muzeum hl. m. Prahy a jeho slavný model

Výlet na Břevnov

Výlet lodí do Troji

Chrám sv. Mikuláše a příběh o sv. Xaveriovi 

3

O sídle českých králů

Vrch Šemíka a Horymíra

S Golemem po židovském městě

Malá Eiffelova věž

Kde bydleli Rychlé šípy

Nejkrásnější pražské zahrady

4

O královské cestě

Zajímavosti Malé Strany

Dr. Faust a dům, který tančí

5 Hurá do Stromovky a na pouť
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3.2. temAtICké vyCházky

temAtICké 
vyCházky název vycházky

délka akce [h]

2

Tajemná knihovna premonstrátů na Strahově

Ježkovi voči

O Kočárech a koních ze ctěnického zámku

3

Strašidelná Praha I.

Strašidelná Praha II.

Záhadná Praha

Středověká Praha

Praha husitská

Lásky a vrásky českých králů

Příběhy pražských paláců

4

Praha a Karel IV. - „Nejen slasti otce vlasti“

Tajemství domovních znamení

Lesk a bída hvězd první republiky I.

Lesk a bída hvězd první republiky II.

Významná díla Dietzenhoferů v Praze

5

Praha románská

Praha gotická

Praha renesanční

Praha barokní

Praha 19. století

Secese v Praze

Pražský kubismus

Socialistický realismus v Praze

Současná architektura a umění v Praze

Pivní tour I.

Pivní tour II.

„Cool vycházka“ - Street art Praha

„Cool vycházka“ - Galerie současného umění

Příběhy o ženách v umění

3.3. AkČní A sPeCIální nAbídkA

Aktuální seznam a ceny najdete na webových stránkách v sekci „Akční a speciální nabídka“.


