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V ZLATO PRAGO
Termin: 12. in 13. maj 2017
Praga (Praha) ena najlepših evropskih prestolnic je glavno in največje (1.2 mio) mesto ter ekonomsko in
kulturno središče Republike Češke. Leži ob reki Vltavi, pritoku reke Labe in se ponaša s čudovitim
ohranjenim srednjeveškim jedrom. V drugi polovici 9. stoletja so naselbino ustanovili češki kralji,
ključno pa je bilo vladanje Karla IV., ki je ob Vltavi postavil pravo prestolnico s pomembnimi gradnjami
kot so Karlov most, prva gotska katedrala sv. Vida in ustanovitvijo prve univerze v slovanskem svetu.
Mestu je v 20. stoletju dal pomemben pečat naš največji arhitekt Jože Plečnik.

Program ekskurzije:
1. dan, petek, Litija – Praga
Odhod v nočnih urah. Sledi vožnja po štajerski avtocesti do mejnega prehoda Šentilj. Po severni sosedi
se vozimo na relaciji mimo Gradca do Linza, nato pa severno – preko regije Mühlviertel na mejnem
prehodu Dolní Dvořiště vstopimo v Češko republiko; v poznem dopoldnevu je predviden prihod v
češko prestolnico – Prago. Na poti v središče mesta se bomo zapeljali mimo Palače kulture, Narodnega
muzeja in glavne železniške postaje ter nadaljevali do Hradčanov, ki slovijo kot najlepši zgodovinski
predel Prage. Ustavili se bomo pri gotski katedrali sv. Vida ter se mimo Zlate uličice spustili do mestne
četrti Mala Strana, kjer stojijo prekrasne baročne palače, namenjene veleposlaništvom. V neposredni
bližini stoji ena najveličastnejših baročnih cerkva v Evropi, cerkev sv. Miklavža. Sprehodili se bomo
tudi po najbolj prepoznavnem simbolu Prage - Karlovem mostu preko reke Vltave, od koder je
čudovit razgled na Staro mesto z istoimenskim trgom. Nadaljevali bomo z ogledom Vaclavskih
namesti, največjega praškega trga s spomenikom sv. Vaclavu, svetniku in zaščitniku Češke. Po ogledu
bo na voljo nekaj prostega časa, nato sledi prevoz do hotela in namestitev. Proti večeru pa se bomo
napotili na obisk tipične praške pivnice. Po večerji vrnitev v hotel. Nočitev.
2. dan, sobota, Praga – Hluboká nad Vltavou – Češky Krumlov - Litija
Po zajtrku se bomo v zgodnjem dopoldnevu napotili proti Hluboki; imenitni grad, ki je v marsičem
kopija angleškega Windsorja, se ponaša s čudovito opremljeno notranjostjo; zadosten razlog, da ga
obiščemo. Po ogledu še vožnja do bližnjega Krumlova, ki zagotovo velja za mesto na Češkem z
najlepše ohranjenim zgodovinskim jedrom; da nad okljukom Vltave kraljuje eden največjih gradov na
Češkem, mu daje še dodatni čar. Po samostojnem ogledu še v popoldnevu slovo od Češke. Vožnja mimo
Linza, in naprej po Pyrinski avtocesti proti domačim krajem. Vrnitev v Litijo v večernih urah.
Cena predstavljenega aranžmaja znaša: 136€ po osebi, ob udeležbi vsaj 40 oseb; v primeru manjšega
števila doplačilo razlike za prevoz. Predstavljeni aranžma vsebuje:
 prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu, vključno z vsemi cestninami in
cestnimi pristojbinami; nočitev z zajtrkom v hotelu 4*;večerja v pivnici; vstopnina za ogled
gradu Hluboka; nezgodno zavarovanje CORIS za tujino; vodenje ekskurzije; organizacija in
izvedba potovanja.
Doplačilo: enoposteljna soba: 16€.
Splošni pogoji in navodila so sestavni del tega programa!
V. Štanga: 13.01.2017

