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:
HLUBOKA, ČEŠKE BUDEJOVICE, ČEŠKI KRUMLOV in ROŽMBERK.
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 TRODNEVNEGA IZLETA:

PRAGA - KARLOV MOST

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00. Vožnja do mejnega prehoda Šentilj in nadaljevanje po Avstriji in Češki do PRAGE. Prihod v mesto je predviden v
popoldanskih urah in po kratki osvežitvi začnemo z ogledi mesta: VACLAVSKE NAMESTI, STARO MESTO, MESTNA HIŠA, PRAŠNA BRANA,
ŽIDOVSKA ČETRT. Namestitev v hotel, osvežitev in krajši počitek. Za večerjo se lahko odločite ali v pivnici (žur), ali pa za poslušanje glasbe,
čudovito večerjo in plovbo z ladjo po Vltavi.
2. DAN:
Po zajtrku sledi še ogled HRADČANOV: Grajski kompleks, cerkev Sv. Vita in Zlata ulička. Popoldan slovo od Prage in vožnja na jug države. Prvo si bomo
namenili čas za ogled enega od najlepših gradov - HLUBOKA. Razkošne sobane, urejeni parki in izjemna lega nad reko Vltavo so razpoznavni znak tega
gradu. Ta dan bomo zaključili v mestu ČEŠKE BUDEJOVICE. Namestitev v hotel, osvežitev in krajši počitek. V poznih popoldanskih urah bomo
obiskali staro mestno jedro, ki obkroža znameniti Samsonov vodnjak. Večerja v hotelu in nočitev. Po večerji prosto za raziskovanje in zabavo ob pivu.
3. DAN:
Po zajtrku se bomo posvetili ogledom še zadnjega od gradov na tem območju - ČEŠKI KRUMLOV. Staro mestno jedro polno trgovinic s spominki in
prijetnih lokalov nas popelje na grič na katerem dominira grad, ki je po velikosti drugi v državi. Do leta 1947 je bil v zasebni lasti in se ponaša z lepo
muzejsko zbirko. Nekaj časa prosto za kosilo in počitek, nato pa povratek proti domu kjer bomo v večernih urah.

PRAGA

KRUMLOV

HLUBOKA

CENA:
179,90 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
199,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
ČEŠKI KRUMLOV

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, stroške dveh voznikov, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x nočitev in samopostrežni zajtrk
v hotelu 3* v Pragi, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in samopostrežni zajtrk) v hotelu 3* v Č.Budejovicah (namestitev v dvoposteljnih
sobah), 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 €.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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