PRAGA in GRADOVI JUŽNE ČEŠKE

PRAGA je zaradi bogate zgodovine in izjemne arhitekture vedno priljubljen cilj svetovnih
popotnikov. Sprehod po starem mestnem jedru, preko Karlovega mostu, ki se tako prefinjeno
pne nad Vltavo je seveda cilj našega ogleda. Tudi Hradčane ne bomo pozabili in tako zaokrožili
vse najlepše predele mesta.
JUŽNA ČEŠKA je brez dvoma najlepši predel Češke. Življenje "teče" ob čudoviti Vltavi in vsi
večji kraji so postavljeni ob tej mirni reki, ki jim čudovito daje svoj pečat. Pripravili smo obisk
gradov in mest: ČEŠKE BUDEJOVICE, HLUBOKA in ČEŠKI KRUMLOV .
Malce pa se bomo vendarle "spoznali" tudi z enim od razpoznavnih znakov Češke, to je pivo.
Večerja v pivnici bo prav gotovo dogodek vreden denarja, lahko pa se odločite tudi za večerjo
na ladji ob plovbi po Vltavi.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

ČEŠKE BUDEJOVICE

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 (Mestna hiša, Prašna brana, Židovska četrt), znameniti KARLOV MOST in HRADČANE. Tu si bomo
ogledali: GRAJSKI KOMPLEKS z ZLATO ULIČKO, KATEDRALO Sv. VITA. V poznih popoldanskih urah odhod v hotel, osvežitev in ob
19.00 uri odhod na večerjo v mesto, večerja bo namreč v tipični restavraciji - pivnici (doplačilo glede na izbor menujev).
3. DAN:
Po zajtrku se bomo poslovili od Prage in vožnja na jug Češke. Obiskali bomo namreč najlepši grad na tem delu - HLUBOKA. Preko 100
razkošnih soban, lepo urejeni parki in izjemna lega nad Vltavo vas bodo prevzeli. Naslednja točka našega ogleda bo mesto ČEŠKE
BUDEJOVICE. Sprehod po starem mestnem jedru je prava "poslastica". ČEŠKI KRUMLOV pa je naš zadni plan ogledov in tudi tu se
bomo sprehodili po starem mestnem jedru. Če bo čas dopuščal morda še ogled gradu in nato vožnja proti domu kamor bomo prispeli v
poznih nočnih urah.

PRAGA - KARLOV MOST

DVOREC HLUBOKA

PRAGA

BUDEJOVICE

CENA:
139,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
149,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
169,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

PRAGA

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in samopostrežni zajtrk) v
hotelu 3* v Pragi, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: večerja v pivnici 18-28 €, plovba z ladjo po Vltavi 3 ure in večerja 23 €, vstopnine v gradove po 8,00 €.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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