DUNAJ in ČEŠKI GRADOVI
Pred vami je izlet za ljubitelje zgodovine. Dunaj je ena sama zgodovina. Schonbrunn kot najlepši
grad v Avstriji z izjemno zgodovino Habsburžanov, staro mestno jedro ob "Ringu", Hofburg
(kraljeva palača), Opera, Mestna hiša, Parlament, Štefanova cerkev... vse to bomo videli v glavnem
mestu Avstrije.
Drugi in tretji dan bomo namenili obiskom najlepših gradov na Češkem. ROŽMBERK, ČEŠKI
KRUMLOV, ČEŠKE BUDEJOVICE, HLUBOKA in TELČ pa so točke našega obiska.
Spoznajte bogato zgodovino, uživajte v razkošju gradov, odlični kulinariki, sprehodih po starih
mestnih jedrih in prepustite se našim ter lokalnim vodnikom.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
NOTRANJOST DVORCA SCHONBRUNN

1. DAN: Dunaj
Odhod avtobusa ob 05.30 uri. Vožnja do mejnega prehoda Šentilj in nato po AC do Dunaja. Takoj po prihodu v mesto bomo naredili krožno vožnjo po
znamenitem "Ringu" in tako spoznali vso veličino starega dela mesta. Zaustavili se bomo pri Prirodoslovnem muzeju in se nato peš podali v HOFBURG
(kraljevo palačo). Tu priporočamo obisk zakladnice, saj je zbirka neprecenljive vrednosti. Obiskali bomo še MESTNO HIŠO, PARLAMENT, OPERO in
seveda tudi ŠTEFANOVO CERKEV. Čas boste imeli tudi za okrepčilo in nakupe. Ob 18.30 se bomo zbrali pri avtobusu za odhod v hotel. Osvežitev, večerja
in nočitev. Po večerji lahko proti doplačilu obiščemo tudi znameniti zabaviščni center PRATER.
2. DAN: Dunaj - Češki gradovi
Po zajtrku se bomo odpravili na obisk znamenitega dvorca SCHONBRUNN, ki je bil rezidenca Habsburžanov in je še danes najbolj razkošen grad Avstrije.
Po ogledu bomo nadaljevali pot do mesta LINZ in nato preko mejnega prehoda Dolne Dvorište na Češko. Prvi postanek za oglede bo GRAD ROŽMBERK.
Slovi po čudovitih sobanah, urejenih dvoriščih in izjemnih muzejskih zbirkah pohištva in orožja. Naslednji je ČEŠKI KRUMLOV. Staro mestno jedro je
verjetno eno lepših na Češkem in sprehod po mestnih ulicah je pravo doživetje. Grad si bomo ogledali z lokalnim vodnikom, nato pa nadaljevali vožnjo do
mesta ČEŠKE BUDEJOVICE. Namestitev v hotel v centru mesta, večerja in nočitev. Po večerji lahko obiščemo katero od pivnic v mestu, saj je Češka
vendar dežela piva.
3. DAN: Telč
Po zajtrku si bomo ogledali staro mestno jedro: TRG OTOKARJA PREMISLA, SAMSONOV VODNJAK, MAGISTRAT, ČRNI STOLP... Po ogledu vožnja
do GRADU HLUBOKA in ogled čudovitih soban polnih umetniških slik, izjemnega pohištva, orožja in trofej. Zadnji obisk je namenjen izjemni arhitekturi
mesteca TELČ, ki pa je verjetno najbolj prisrčno na Češkem. Vožnja preko Dunaja do doma.

KRUMLOV

SCHONBRUNN

TELČ

GRAD HLUBOKA

CENA:
179,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
199,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

TELČ

Cena vključuje 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelih 3* - namestitev v dvoposteljnih sobah, osnovno nezgodno zavarovanje,
DDV, osnovno zavarovanje, vodenje in organizacijo. Doplačilo vstopnine v vse gradove.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe:
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