CITY BREAK – PRAGA (3, 4, 5 dni)
potovanje z letalom 3,4 ali 5 dni,
Zlata Praga velja za eno najlepših mest; prekrasno mestno jedro, na katerem se bohoti veličastna astrološka ura
dopolnjuje sprehod po znamenitem Karlovem mostu. Največji grajski kompleks na svetu, veličastna katedrala Sv. Vida in
Zlata ulička so povsem idilični. Za povrh pa še odličen golaž in vrček češkega piva.

Cena - 3 dni: od 209 € na osebo*
Cena - 4 dni: od 249 € na osebo*
Cena - 5 dni: od 299 € na osebo*
Datum potovanja: november 2019 -junij 2020
Odhodi iz Benetk (Treviso): leti vsak dan, razen torek, četrtek in sobota
Ponudba velja za ENO osebo – ponudba velja pri prijavi DVEH POTNIKOV!

Ponudba vključuje:
•
•
•
•
•

povratno letalsko karto Benetke (Treviso)- Praga,
namestitev v hotelu 3* v dvoposteljni sobi,
2×, 3 x ali 4× nočitev z zajtrkom,
en kos ročne prtljage (dimenzija: 40 x 20 x 25 cm)
zemljevid mesta.

Predlogi za ogled mestnih znamenitosti:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Grad, zlata ulička in katedrala Sv.Vita: Na levem bregu Vltave je zelo dobro ohranjeno srednjeveško mestno jedro
Hradčany, ki ga sestavlja največji grajski kompleks na svetu. Nekdanji dvorec čeških kraljev, danes pa sedež češkega
predsednika. Prenovo je vodil slovenski arhitekt Jože Plečnik in je danes uvrščen na UNESCO-v seznam svetovne
dediščine. Znotraj kompleksa tudi katedrala Sv. Vita in Zlata Ulička.
Karlov most (Karlův most): kamniti gotski most, ki povezuje staro mesto z mestom Malá Strana.
Staro mesto: sestavljajo ga velik mestni trg s pogledom na cerkev, mestno hišo z znamenitim stolpom in veličastno
astrološko uro.
Nove Mesto (New Town): Narodni muzej, operna hiša ter Nacionalno gledališče.
Židovska četrt in pokopališče
Višegrad: zgodovinska utrdba v mestu Praga v Češki. Zgrajena je bila v 10. stoletju na hribu nad Vltavo. V gradu sta
bazilika sv. Petra in Pavla in Višegrajsko pokopališče.
Reka Vltava in aktivnosti
Kulinarika: ribe, dimljeno meso in gozdne gobe, golaž in PIVO (Plzensky Prazdroj (Pilsner Urquella) in Budejovicky
Budvar (Budweiser), med boljša pa sodijo tudi Gambrinus, Krusovice, Radegast, Velkopopovický kozel in
Staropramen.
Klasična glasba in koncerti
Gledališča,…

