ZLATA PRAGA in TELČ
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 pa je reka Vltava, ki leno teče
skozi mesto. Spoznali pa boste vse največje znamenitosti mesta: HRADČANE, STARO MESTNO
JEDRO, ŽIDOVSKO ČETRT, znameniti trg VACLAVSKE NAMESTI, KARLOV MOST in še marsikaj
drugega. Z vami se bomo zabavali v kateri od pivnic, ali pa se popeljali z ladjo po Vltavi. Sprehajali se
bomo po čudovitih ulicah in kar nekaj časa porabili za občudovanje Vltave z Karlovega mostu.
KARLOV MOST IN HRADČANI

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
akcija za mesec februar in marec 2011

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 01.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Šentilj in nadaljevanje po Avstriji in Češki do PRAGE. Prihod v mesto je
predviden v dopoldanskih 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). Nekaj časa boste imeli tudi za kosilo in nakupe, zvečer pa sledi vožnja do hotela in nočitev.
Večerjo priporočamo v pivnici (doplačilo cca 20,00 €).
2. DAN:
Po zajtrku bomo začeli oglede na Grajseim griču, ki mu rečemo tudi HRADČANI. Tu si bomo ogledali: GRAJSKI KOMPLEKS z ZLATO ULIČKO,
KATEDRALO
Sv. VITA, prečkali pa bomo tudi znameniti KARLOV MOST. Tu boste nekaj časa prosti za oddih, pisanje
razglednic in kosilo. Povratek v hotel in osvežitev. Za ta večer priporočamo večerjo ob plovbi z ladjo po Vltavi (doplačilo cca 22,00 €)
3. DAN:
Po zajtrku se bomo poslovili od “zlate Prage”. Vožnjo proti domu bomo prekinili v mestecu TELČ, ki je pravi arhitekturni biser. Velja za najbolj urejeno
in slikovito mesto na Češkem in obiskovalcu se ob prvem obisku zdi lepota mesta skorej neverjetna. Grad in staro mestno jedro sta resnično nekaj
posebnega in časa za podroben ogled bo vsekakor premalo. Tu bo tudi čas za opoldanski odmor in kosilo. V popoldanskem času nadaljevanje proti domu
kjer bomo v poznih večernih urah.

PRAGA - STARO MESTO

PRAGA -KARLOV MOST

BAROČNI TELČ

CENA:
169,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

TELČ

CENA vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 2 x polpenzion ( večerja,nočitev in samopostrežni zajtrk v
hotelu 3****), osnovno zdravstveno zavarovanje, strošek vodenja in agencije. Doplačilo za večerje in vstopnine.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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