PRAVLJIČNA PRAGA 4 dni
INDIVIDUALNO POTOVANJE!

-

doživite arhitekturno Češko prestolnico
Karlov most
mesto tisočerih zlatih zvonov

Velikost Prage – ravno prav ustreza obisku in programu za en podaljšan vikend. Češka prestolnica že
dolgo časa velja za eno najlepših evropskih mest. Mesto je polno prelepih arhitekturnih stvaritev. Ogledate si lahko
katedralo svetega Vida, gotske dvorane, Zlato uličico. Do starega mesta, predela na drugi strani reke Vltave, se je
treba prebiti čez eno največjih znamenitosti Prage – Karlov most.

Odhod po dogovoru
Stil: Individualno potovanje
1. dan PRAGA. Prihod v Prago. Prevoz do centra mesta. Prosto za uživanje mesta po svoje. Nastanitev in nočitev.
(H)
2. dan PRAGA. Zajtrk. Sledi v lastnem tempu s hop-on hop-off busom ogled mestnih znamenitosti. Prvi vtis iz
češke prestolnice so navadno veličastne zgradbe in palače še iz 14. Stoletja. Preživljanje prostega časa v naravi, v
kombinaciji z uživanjem v urbanem okolju, občudovanjem prelepe arhitekture in pokušanjem lokalnih dobrot. Izbira
je vaša. S Karlovega mostu si lahko ogledate še čudovit sončni zahod. Nastanitev in nočitev. (H, Z)
3. dan PRAGA. Zajtrk. Najlepši park v Pragi je »Petřín Park«, ki se nahaja v središču mesta. Dosežete ga peš ali z
gondolo, v vsakem primeru se razgibate po 299 stopnicah vse do vrha, kjer ste nagrajeni s čudovitim razgledom.
Nadaljujete s hop-on hop-off ogledi. Obvezno si oglejte Staro mesto (Staré Město), kjer je znana astronomska ura
(Orloj), zgrajena v 15. Stoletju. Organizirano imate še 1 uro in pol vodenega peš ogleda praškega gradu in 1 uro
ogleda židovske četrti. Odpravite se naprej v lastnem tempu za ogled ostalega dela Novega mesta (Nové Město),
vse do Vinogrady-ja. Prosto za uživanje in nakupe. Vrnitev v hotel in nočitev. (H, Z)
4. dan PRAGA. Zajtrk. Do odhoda priporočamo še zadnje uživanje mesta in morebitne nakupe spominkov. Vrnitev
nazaj proti domu. Konec potovanja. (Z)

CENA NA OSEBO v dvoposteljni sobi znaša od:

285 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 3 nočitve z zajtrkom v hotelu 2**, ogledi (vključuje: voden peš ogled
židovske četrti in praškega gradu, 1h križarjenja po reki Vltava, vstopnino za 6x židovskih muzejev, …), 2-dni hopon hop-off bus za ogled vseh glavnih mestnih znamenitosti, stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačila po želji (na osebo):
- prevoz do Prage iz Slovenije ali bližnje okolice,
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja,
- dodatno zdravstveno zavarovanje.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2.
PRIPRAVA POTOVANJA: 11. november 2019
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic

P*– penzion / lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)
PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...)

