ZLATA PRAGA IN SEJEM ZBIRATELJSTVA
ODHOD: 03. septembra 2015
CENA POTOVANJA:
144€ ob najmanj 35 udeležencev
159€ ob najmanj 30udeležencev
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ceno je vključeno: avtobusni prevoz, cestne
pristojbine, večerja, nočitev z zajtrkom v
hotelu 3*, oglede z rezervacijo obiska gradov
Hradčani (cerkev Sv. Vida, Rožemberska palača,
Vladislavska dvorana), lokalni vodnik in organizacija potovanja, DDV, osnovno nezgodno
zavarovanje.

raga, slavno staro mesto ob Vltavi, je »mesto
tisočerih zlatih zvonikov«. Jezik, kultura in
arhitektura so bili tam povezani v srednjeevropskem
obilju. Bila je prestolnica in provinca, središče učenosti in legend, pravljic in preteklosti. V vseh obdobjih,
od zgodnjega srednjega veka do modernih časov, se
je na Češkem oblikovala bogata arhitekturna dediščina, ki so ji jo prizanesle vojne. Češke dežele so bile v
srednjem veku ene najbogatejših v Evropi; vladarji so
ustanovili vrsto mest, plemiči čudovite gradove.
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DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba
25,00€, odpovedni rizk za slučaj bolezni 5%.
DOPLAČILO na poti: vstopnina na sejem pribl.
3,5€.
OPOMBA:
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE
ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga
k programu na voljo v poslovalnici TA KOMPAS
AJDOVŠČINA. Za hotele navajamo lokalno kategorizacijo.

dhod: 03. september 2015

1.dan, 03.09.: AJDOVŠČINA–PRAGA
birališče udeležencev potovanja na AP v
AJdovščini. Ob 4.00 odhod sodobnega,
turističnega avtobusa iz Ajdovščine. Nadaljevanje poti v Prago. Po prihodu postanek za kavo in
obisk sejma filatelije in numizmatike. Nastanitev
	
   in večerja v hotelu. Prenočevanje.

Ajdovščina, junij 2015

2. dan, 04.09.: PRAGA - AJDOVŠČINA
o zajtrku ogled znamenitosti “zlate” češke
prestolnice z lokalnim vodnikom. Odhod na
Hradčane in postanek pred Loreto, kjer čuvajo
kraljevske in sakralne zaklade, sprehod do cerkve Sv. Vida in do kraljevske palače. Ogled Rožemberske palače in Vladislavske dvorane. Sledil
bo sprehod po »spodnjem« mestu: Vaclavski
trg, Staromestni trg z znamenito uro, Karlova
univerza, Židovska četrt, Opera in Karlov most
so znamenitosti na vaši pešpoti. Nekaj prostega
časa za samostojno raziskovanje mesta. Zbor z
gosti, ki so se odločili za ponovni ogled sejma.
Pozno popoldne povratek proti domu. Prihod
domov je predviden v poznih nočnih urah.
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