MORAVSKI KRAS IN PRAGA
PROGRAM POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: CELJE - ČERNA HORA - JAMA PUNKEVNE – KUTNA HORA - PRAGA
Odhod avtobusa iz Celja ob dogovorjeni uri. Vožnja preko Dunaja do mejnega prehoda in
naprej mimo Brna, glavnega mesta Moravske do Moravskega krasa, kjer si boste ogledali
notranjost jame Punkva ter površje udornice Macoche. Nadaljevanje poti proti Černi hori,
kjer se boste prehodili skozi proizvodnjo pivovarne Černa Hora. Naslednji postanek boste
naredili v mestu Kutna Hora, ki je nastalo kot posledica izkoriščanja rudnikov srebra v
bližini v srednjem veku. Center mesta je na UNESCO seznamu svetovne dediščine od leta
1955. Ogledali si boste znamenito cerkev Kostnice, ki je narejeni iz človeških kosti.
Nadaljevanje poti proti Pragi, kamor boste prispeli v poznih popoldanskih urah. Panoramski
ogled mesta ter nastanitev v hotelu v večposteljnih sobah. Večerja v hotelu in nočitev.
2. dan: PRAGA (Z, V)
Zajtrk. Oglede boste 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. Ogledali si boste
tudi notranjost romarsko baročne Lorete – kompleksa opatije, svete hiše (ki bi jo naj
navdihnila sveta hiša iz Nazaretha) čudovitih zvonov in zakladnice. Z gradu se boste 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 se nahaja tudi stari mestni stolp, najlepši v mestu. Vkcanje na ladjico po reki Vltavi
ter ogled Prage še iz druge perspektive. Popoldan si boste še gledali Staromestne namesti z
znamenito mestno uro, židovsko četrt in vedno živahno sprehajališče Vaclavske namesti.
Večerja v hotelu ter večerni sprehod po Pragi. Nočitev.

3. dan: PRAGA – ČEŠKY KRUMLOV - CELJE (Z)
Po zajtrku dodatni ogled znamenitosti Prage ter malo prostega časa za nakup spominkov.
Sledi vožnja mimo glavnega mesta južne Češke - Čeških Budejovic do Češkega Krumlova,
kjer si bomo ogledali slikovito srednjeveško mestno jedro in zunanjost gradu, ki je zaščiteno
pod UNESCOvo svetovno dediščino od leta 1992. Sledi vožnja proti domu, kamor boste
prispeli v poznih večernih urah.
CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, pristojbine in parkirnine ter stroške dveh
šoferjev;
 2 x polpenzion v hotelu 3* (v večposteljnih sobah),
 Voden ogled pivovarne Černa Hora;
 vstopnine: jamo Punkva, Kostnice, Loreto, Hradčani (mali paket: Stara kraljeva palača,
bazilika sv. Gregorja, katedrala sv. Vida in Zlata ulica)
 vlakec do jame Punkva in nazaj,
 vzpenjača do Macocha vdornice in nazaj,
 ladjica po Vltavi,
 ostale oglede po programu brez vstopnin
 1x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev
 dnevnice za spremljevalce,
 slovensko vodenje,
 organizacija in izvedba izleta,
 DDV

*OPOZORILO: Hotel zahteva kavcijo 20 € na osebo, ki jo v primeru, da se ne naredi škode v
hotelu vrne ob odjavi iz hotela.
DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo
 CORIS zavarovanje – 4,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se
za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb
 Zavarovanje rizika odpovedi 7€
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih
ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi
vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana dne 20.05.2016 pri udeležbi najmanj- po
tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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