GRADOVI JUŽNE ČEŠKE
IN PRAGA
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS
DATUM POTOVANJA: 2016

1. dan: SLOVENIJA - ČEŠKI KRUMLOV - ČEŠKE BUDJEJOVICE
Odhod avtobusa z dogovorjenega mesta ob dogovorjenem času in vožnja preko Avstrije proti
Češki. Prihod v Češki Krumlov, kjer si bomo ogledali staro mestno jedro in zunanjost gradu.
Mesto je s svojimi ulicami, nad katerimi kraljuje grajska stavba z mogočnim obzidjem, pod
zaščito UNESCA. Sprehod po slikovitem mestecu, po želji ogled drugega največjega gradu na
Češkem, ki ima razsežen baročni park s številnimi drevoredi in fontanami. Čas za kosilo.
Sledi vožnja do Čeških Budjejovic, panoramski ogled in nastanitev v hotelu. Po namestitvi v
hotelu in kratki osvežitvi si bomo gledali staro mestno središče z mogočnim Trgom Otokarja
II, ki ga obdajajo slikovite meščanske hiše z renesančnimi in baročnimi pročelji. Tam stoji
tudi najimenitnejša mestna stavba, magistrat Radnice, osrednji del tega pa krasi Samsonov
vodnjak. Ogled pivovarne z degustacijo piva. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. dan: HLUBOKA - PRAGA
Po zajtrku nadaljevanje naše poti po pokrajini, polni gradov in deželnih dvorcev, mimo
katerih so nekoč potekale trgovske poti. Obiskali bomo grad Hluboka, ki stoji na visoki
skalni ploščadi nad Vltavo. Po številnih predelavah, ki so se vrstile od 13. do 19. stoletja, so
iz grajske stavbe napravili odlično tudorsko arhitekturo, ki v celoti posnema angleški
Windsorski grad. Številne razkošno opremljene sobane so polne dragocenih muzejskih zbirk,
med katerimi so najzanimivejši eksponati iz stekla in porcelana, orožje, tapiserije in likovne
umetnine. Vožnja do Prage in panoramski ogled mesta. Oglede bomo pričeli s Hradčani, ki
ni le grad, ampak že skoraj mesto vrh hriba. Sprehodili se bomo skozi dvorišča Praškega
gradu do čudovite stolnice Sv. Vida, do Kraljeve palače, kjer so nekoč vladali češki kralji.

Po 1. svetovni vojni je zadnji pomemben pečat stavbam in parkom Hradčanov vtisnil naš
arhitekt Jože Plečnik. Še sprehod po Zlati ulički, ki je vsekakor svojevrstno doživetje, saj
nobena hiška ni višja od 2 metrov. Z gradu se bomo Nastanitev v hotelu ter večerni sprehod
po Pragi. Večerja v znani praški gostilni U fleku. Nočitev.
3. dan: PRAGA - SLOVENIJA
Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledi mesta. Sprehodili se bomo preko Karlovega mostu, pod
katerim teče Vltava, ki je pred več kot 100 leti navdihovala velikega češkega skladatelja
Smetano do starega mestnega središča. Poleg Karlovega mostu se nahaja tudi stari mestni
stolp, najlepši v mestu. Nadaljevali bomo z ogledom Staromestne namesti z znamenito
mestno uro, židovsko četrt in vedno živahno sprehajališče Vaclavske namesti. Prosto za
kosilo in samostojne oglede. Zbor potnikov ter vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v
poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA:
pri 45 prijavljenih potnikih
pri 40 prijavljenih potnikih

329 €
340 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 Prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine,
 Hotelsko gostinske storitve po programu (1 x polpenzion in 1 x nočitev z zajtrkom v
izbranem hotelu),
 1 x večerja U fleku,
 Vstopnine: grad Hluboka, Hradčani (mali paket),
 Ogled pivovarne in degustacija piva,
 Zunanje oglede po programu,
 Slovenskega vodnika,
 Osnovno nezgodno zavarovanje,
 Organizacijo in izvedbo potovanja
 DDV.

DOPLAČILA:
 Enoposteljna soba,
 Zavarovanje rizika odpovedi,
 CORIS zavarovanje.

CONDOR TRAVEL
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E-mail: groups@condor-travel.com
www.condor-travel.com

