ČEŠKA
PRAGA, ČEŠKY KRUMLOV
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA - JIHLAVA - PRAGA
Odhod avtobusa ob dogovorjeni uri z dogovorjenega mesta in vožnja mimo Jihlave do češke
prestolnice, kamor bomo prispeli v dopoldanskih urah. Nastanili in osvežili se bomo v
hotelu, nato pa se podali po “zlati” Pragi. Povzpeli se bomo na Hradčane in pričeli z ogledom
vseh treh dvorišč, Kraljeve palače, protokolarnega dela gradu, cerkve Svetega Vita in Zlate
uličke. Z gradu se bomo preko Karlovega mostu, pod katerim teče Vltava, ki je pred več kot
100 leti navdihovala velikega češkega skladatelja Smetano, sprehodili do starega mestnega
središča. Poleg Karlovega mostu je staromestni mestni stolp, najlepši v mestu. Pred nami pa
bodo že večerne ure - vožnja z ladjo po Vltavi in večerja. Po križarjenju pa si bomo
preostanek večera prikrojili čisto po praško. Nočitev.
2. dan: PRAGA
Po zajtrku nas bo čakal novi dan. Nadaljevali bomo z ogledi mesta. Ogledali si bomo čudovite
Staromeske namesti z znamenito mestno uro, židovsko četrt in vedno živahno sprehajališče
Vaclavske namesti. Nato bo čas za samostojne oglede in nakupe. Proti večeru se bomo
odpravili na večerjo v eno izmed praških pivnic. Nočitev.
3. dan: PRAGA – KONOPIŠTE ALI HLUBOKA – ČEŠKY KRUMLOV - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili proti domu. Postanek bomo naredili na gradu Konopište, kjer si
bomo ogledali eno najlepših in največjih zbirk orožja v Evropi, s skoraj 5000 primerki ali pa
na gradu Hluboka, kjer bomo za razliko od prejšnjega gradu lahko občudovali bogate
kolekcije slik, porcelana, tapiserij, pohištva. Od tu se bomo popeljali v Češki Krumlov, kjer si
bomo ogledali staro mestno jedro in zunanjost gradu. Po ogledu vožnja proti domu, kamor
bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine,
 hotelsko gostinske storitve po programu (2 x nočitev z zajtrkom v izbranem hotelu),
 vstopnine: Konopište ali Hluboka,
 vožnjo z ladjico po Vltavi,
 1x večerjo v pivnici,
 1x večerjo v hotelu,
 vrček piva v Krumlovu,
 slovenskega vodnika,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 organizacijo in izvedbo potovanja.

DOPLAČILA:
 Enoposteljna soba,
 Zavarovanje rizika odpovedi
 CORIS zavarovanje

CONDOR TRAVEL
Mariborska cesta 212
3211 Škofja vas
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www.condor-travel.com

