PRAGA
TEHNIČNI MUZEJ PRAGA, MUZEJ AVTOMOBILA ŠKODA
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
DATUM POTOVANJA: ŠOLSKO LETO 2016/17
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA - PRAGA
Odhod avtobusa v nočnih urah z dogovorjenega mesta in vožnja do češke prestolnice, kamor
bomo prispeli v zgodnjih dopoldanskih urah ter si najprej ogledali Tehnični muzej, v katerem so na
ogled zrakoplovi, kopenska vozila in parni stroji. Stranske galerije v muzeju pa pripovedujejo
zgodbo o kolesu in navigaciji, od splavljenja lesa po Vltavi do prevoza rude čez ocean na češki
tovorni ladji Koske. Globoko pod zemljo je model premogovnika, v drugih oddelkih pa so na ogled
še razstave o času, zvoku, geodeziji, fotografiji in astronomiji. Po ogledu muzeja bomo naredili
panoramski ogled Prage, nato pa pričeli z raziskovanjem “zlate” Prage. Povzpeli se bomo na
Hradčane in si ob doplačilu ogledali vsa tri dvorišča, Kraljevo palačo, protokolarni del gradu,
cerkev Svetega Vita in Zlato ulico. Če bo čas dopuščal še sprehod po nočni Pragi. Vožnja do
hotela večerja in namestitev. Nočitev.
2. dan: PRAGA – MLADA BOLESLAV - PRAGA
Po zajtrku se bomo zapeljali do kraja Mlada Boleslav, kjer se nahaja muzej avtomobilske znamke
Škoda. Ogled muzeja, kjer bomo izvedeli bolj ali manj vse o znamki Škoda. Vrnitev v Prago in
nadaljevanje ogledov. 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 je staromestni mestni stolp, najlepši v mestu. Nadaljevanje do
Staromeskih namesti z znamenito mestno uro, naprej do židovske četrti. Za konec pa sprehod po
živahnih Vaclavskih namestih. Večerja in nočitev.
3. dan: PRAGA – ČEŠKE BUDJEJOVICE/ČEŠKY KRUMLOV – CELJE
Po zajtrku ogled znamenitosti Prage, v kolikor si nam ne bo uspelo vsega ogledati v prejšnjih
dneh. Malo prostega časa za nakup spominkov. Sledi vožnja do Češki Budjejovic ali Češkega
Krumlova, kjer si lahko ogledamo slikovito srednjeveško mestno jedro in zunanjost gradu, ki je
zaščiteno pod UNESCO-vo svetovno dediščino od leta 1992. Sledi vožnja proti domu, kamor
boste prispeli v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih dijakih

135 EUR

Pri 30 prijavljenih dijakih

165 EUR

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
 cestnine in parkirnine,
 2 x polpenzion v 3* hotelu v 1/3 in 1/4 sobah,
 Vstopnine: Tehnični muzej Praga, Muzej Škoda,
 1 prosto mesto za spremljevalca na 15 dijakov,
 vse oglede po programu brez vstopnin,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo izleta.
DOPLAČILA:
 CORIS zavarovanje – 4,08 € (tj. skupinska premija po osebi - zavarovanje do 3dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb)
 Zavarovanje rizika odpovedi – 7 €, če se zavarovanje odloči najmanj 15 oseb,
 vstopnina Hradčani (mali paket: Stara kraljeva palača, bazilika sv. Gregorja, katedrala sv. Vida
in Zlata ulica) – cca. 5 €.

* OPOZORILO: Hotel zahteva kavcijo 30 € na osebo, ki jo v primeru, če se ne naredi škode v
hotelu vrne ob odjavi iz hotela.
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
15.09.2016 pri udeležbi najmanj- po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.

CONDOR TRAVEL
Mariborska c. 212,
3211 Škofja vas
TEL: 03 492 46 40
E-mail: groups@condor-travel.com

