
 

 
 
 
 
 
 

Prečudovit, gričevnat, zelenja poln svet, ki sta ga bogato obdarili tako mati narava kot zapuščina kulturne 
dediščine. Mesta, podeželje in majhni kraji, kjer danes živi preprosto prebivalstvo, so nekoč bila v lasti 

mogočnih čeških plemičev in vseh tistih, ki so kaj veljali in so bili modre krvi. 
Verjetno jih je prav milina pokrajine privabila, da so si največkrat ob kakšnih rekah ali potočkih postavili 
razkošne gradove. Gradove v pravem pomenu besede, ki vse od srednjega veka pa do danes izžarevajo 

mogočnost in bogastvo, ter nam pričarajo nekdanji svet v današnji luči. Če jih boste primerjali s katerimi 
drugimi, boste zagotovo ugotovili, da gre resnično za edinstvene, avtohtone  primerke, tako rekoč za »bisere« 

med ostalimi. 
Na drugi strani pa je treba začutiti »zlato« Prago, olepšano z neštetimi zvoniki, se sprehoditi preko Karlovega 

mostu in zvrniti kozarček pravega češkega piva. 
 

JUŽNA ČEŠKA IN ZLATA PRAGA 
11.-13.MAJ 2018 

 
1. dan:  SLOVENIJA – ČEŠKY KRUMLOV – ČEŠKE BUDJEVICE  - PRAGA 

Odhod avtobusa ob 3.00 uri zjutraj iz Šmartnega ob Paki. Sledi nadaljevanje vožnje v smeri Linza , Freistadta in 
mejnega prehoda Dolnje Dvorište na Češko. Idilično vožnjo bomo nadaljevali ob reki Vlatavi mimo gradu  
Rožemberk  do Češkega Krumlova,  majhnega, zelo očarljivega mesteca. Sprehodili se bomo do osrednjega trga 
in si ogledali staro mestno jedro z mestno hišo ter cerkvijo sv. Vida. Tako se boste lahko na lastne oči prepričali, 
da mesto ni zastonj pod zaščito UNESCA. Ogled gradu. Po ogledu nadaljevanje vožnje do mesta Češke 
Budejovice, ki so upravno središče južne Češke. Med sprehodom po mestu si bomo ogledali glavne 
znamenitosti, med drugim največji trg na Češkem, ki ga obdajajo lepe meščanske renesančne in baročne 
stavbe, vodomet, mestno hišo in znameniti 'črni stolp' na katerega se je moč povzpeti. Po ogledih vožnja proti 
Pragi. namestitev v hotel, večerja in nočitev. 
 
2.dan:  PRAGA                                         

Po zajtrku sledi začetek ogledov. Sprehodili se bomo skozi »prašno brano« (Smodniški stolp) kot nekdaj češki 
kralji sprehodili do »Staromestskih namesti« (Staromestni trg) in si ogledali  najstarejši del mesta (Mestno hišo, 
Tynsko cerkev, spomenik reformatorju Janu Husu, Židovsko četrt…).  Po krajšem počitku in kavici bomo preko 
Karlovega mostu prečkali reko Vltavo, ki se vijuga skozi mesto in stopili na tla Male strane. Na Vaclavskih 
namestih  boste imeli nekaj prostega časa za nakupovanje ali samostojno pohajkovanje po mestu.  Večerja in 
nočitev. 
 
3. dan:       PRAGA - SLOVENIJA                                  

Po zajtrku bomo ogledali še Hradčane: Strahovski samostan, kapelo Loreto, ki hrani neprecenljive 
dragocenosti (zlate kelihe in monštrance, najlepša ima vkomponiranih več 100 različnih diamantov in drugih 
dragih kamnov), katedralo sv. Vita, Zlatno uličko, romansko cerkev sv. Jurija, Plečnikove vrtove, Kraljevo 
palačo…. Po ogledih vožnja proti domu (preko Dunaja), kamor bomo prispeli v večernih urah. 
 
 

CENA: 199 EUR  pri udeležbi 45 oseb na 49 sedežnem avtobusu ali 55 oseb na 60 sedežnem avtobusu 

 
CENA VKLJUČUJE:    
- prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, TV, video, cd-player) 
- cestnine in parkirnine, go box Avstrija 
- 2x polpenzionsko namestitev v hotelu 3* (dvoposteljne sobe) v Pragi 
- vstopnino za ogled kapele Loreto in gradu Hradčani z Zlatno uličko ter katedralo sv. Vida  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
- vstopnino za ogled gradu Češki Krumlov in vodenje po gradu 
- vse ostale oglede zunanjosti po programu 
- vodenje in organizacijo potovanja 
- osnovno nezgodno zavarovanje 
- DDV 
 
 
DOPLAČILO: 
- riziko odpovedi 4,45% vrednosti aranžmaja 
- enopostečljna soba 60 EUR 

 
SPOLŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE so sestavni del. 
 
 

… Na valovih nepozabnih doživetij !!! 

 


