ČEŠKI GRADOVI
Češko poznamo predvsem po čudovitih starih mestih, izjemnih gradovih in ne
nazadnje tudi po odličnem pivu. Tokrat smo združili vsakega po malo za vse
ljubitelje prave Češke: gradovi: ČEŠKI KRUMLOV in HLUBOKA, stara mestna
jedra - ČEŠKE BUDEJOVICE in seveda pivo v znamenitem Plznu.
Češka torej z vsem lepim in prijetnim, večerje v pivnicah v tipičnem vzdušju in
seveda ob njihovem pivu, odlično vodenje in vaše dobro razpoloženje.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
KRUMLOV

1. dan:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja skozi Karavanški predor in mimo Linza do
mejnega prehoda Dolne Dvorište na Češko. Prvo mesto za naše oglede je KRUMLOV, kjer si
bomo ogledali staro mestno jedro in grajski kompleks. Grad je drugi največji v državi - takoj
za Hradčani. Do leta 1947 je bil v zasebni lasti, imeli pa so do zadnjega svojo zasebno vojsko
in trobentača. Nekaj časa bo tudi za počitek ob vrčku piva, nato pa nadaljevanje poti do
mesta ČEŠKE BUDEJOVICE. Tudi to izjemno mesto se ponaša z starim mestnim jedrom, ki
si ga bomo ogledali, se nato namestili v hotel, večerja pa nas čaka v tipični češki pivnici.
2. dan:
Po zajtrku slovo od mesta in vožnja do bližnjega pravljičnega gradu HLUBOKA. Grad je
postavil Otokar II., ima čudovito lego nad Vltavo in preko 140 soban razkošno opremljenih
in kar nekaj muzejskih zbirk (lovski, ribiški in gozdarski). Naslednje mesto za naše obiske bo
PLZEN. Tu si bomo ogledali staro mesno jedro in obiskali pivovarski muzej. Namestitev v
hotel, večerja v pivnici in nočitev.

HLUBOKA

3. dan:
Po zajtrku vožnja preko Šumave v Nemčijo. Postanek bo v idiličnem mestecu ZWIESEL in obisk zasebne pivovarne s poizkušino.
Nadaljevanje poti do PASSAU-a, in tam krajši postanek za ogled tega lepega mesta ob Donavi. Popoldne povratek proti domu.
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CENA:
179,00 € - pri udeležbi 45 -48 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 40 -44 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
Cena vključuje, avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk v hotelu 3* - namestitev v
dvoposteljnih sobah), DDV, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA za vstopnine in degustacije.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
PRIPOROČAMO sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi.

International d.o.o., Turistična agencija
Iška 129/a, 1292 IG, tel: 01 367 3088, 051 377390, fax: 367 3156
www.nata-int.si, e-mail: nata@nata-int.si

