PRAGA IN BRNO
PRAGA - prestolnica Češke velja za eno najlepših mest v Evropi. Izjemno bogata zgodovina je
pustila sledove na vsakem koraku. Zgradbe iz posameznih obdobij stojijo ena ob drugi, od
meščanske hiše do baročne palače, od secesijske stavbe do kubistične kavarne. Prava paša za oči
in duha pa je reka Vltava, ki leno teče skozi mesto.
BRNO pa je glavno mesto Moravske in je polno čudovitih stavb in drugih spomenikov. Popeljali vas
bomo po čudovitem osrednjem trgu vse do katedrale in gradu Špilberk ter botaničnega vrta.

PRAGA - KARLOV MOST

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. in 2. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 22.00. Vožnja do mejnega prehoda Šentilj in nadaljevanje po Avstriji in Češki do PRAGE. Prihod v
mesto je predviden v jutranjih urah, zato bomo nekaj časa namenili osvežitvi in kavici. Začeli pa bomo tudi z ogledi mesta:
VACLAVSKE NAMESTI, STARO MESTO z MESTNO HIŠO, "PRAŠNO BRANO, ŽIDOVSKIM PREDELOM i n nato še HRADČANI.
Tu si bomo ogledali: GRAJSKI KOMPLEKS z ZLATO ULIČKO, KATEDRALO Sv. VITA, prečkali pa bomo tudi znameniti KARLOV
MOST. Nekaj časa še prosto nato pa namestitev v hotel in večerja (na ladji ali pivnici proti doplačilu 20 -28 €).
3. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili nazaj in se na naši poti proti domu zaustavili v glavnem mestu Moravske - BRNO. Ogledali si bomo TRG
SVOBODE, STOLNICO in v nadaljevanju še GRAD ŠPILBERK. Čas bo tudi za obisk botaničnega vrta in kosilo. V popoldanskih urah
vožnja preko Bratislave do doma.

BRNO IN GRAD ŠPILBERK V OZADJU

PRAGA

CENA:
129,00 € - pri udeležbi 45 -48 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
159,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
BRNO

Cena vključuje; avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk v hotelu 3* namestitev v dvoposteljnih sobah), DDV, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo.
Doplačilo za vstopnine in gostinske storitve izven programa.
PRIPOROČAMO: dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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