
 

ZLATA PRAGA IN HLUBOKA – 3 DNI 
 ODHOD: 13. 5. 2022  

 
ogled mesta Češki Krumlov – enaga najlepših srednjeveških mest na svetu; mini križarjenje po Vltavi 

 

PRVI  DAN: ČEŠKI KRUMLOV - ČEŠKE BUDEJOVICE – PRAGA                                                večerja, nočitev 
Odhod iz Slovenske Bistrice v zgodnjih jutranjih urah in vožnja skozi Avstrijo na Češko. Prvi daljši postanek 
bomo naredili v mestecu Češki Krumlov, kjer se bomo sprehodili po lepo ohranjenem srednjeveškem 
jedru, ki ga najdemo na UNESCO-vi listi kulturne dediščine sveta. Nekaj prostega časa, nato pa 
nadaljevanje do Čeških Budejovic, največjega mesta regije in doma slovite pivovarne Budvar. Sprehodili 
se bomo po glavnem mestnem trgu. Vožnjo bomo nadaljevali v Prago, kjer se bomo nastanili v hotelu, kjer 
bo tudi večerja. 
 
DRUGI DAN: PRAGA                                                                                                             zajtrk, večerja, nočitev   
Po zajtrku: Ogledali si bomo notranjost Plečnikove cerkve srca Jezusovega in se sprehodili do stolpa Žižkov, 
kjer je tudi manjše židovsko pokopališče. Naše spoznavanje Prage bomo nadaljevali na grajskem 
kompleksu Hradčani, do katerih se bomo sprehodili preko hriba Petrin. Sledi ogled gradu, Zlate uličke in 
Plečnikovih grajskih dvorišč. Ogledali si bomo tudi najmogočnejšo cerkev v državi, katedralo svetega Vida, 
s spominskim obeležjem Barbari celjski. Nadaljevali bomo preko Male Strane na kamniti Karlov most, ki 
ga krasi kar 30 baročnih kipov, in na Staromestni trg, srce stare Prage. Ustavili se bomo pred staro mestno 
hišo, kjer bomo na astronomski uri opazovali mimohod apostolov, in pred Karlovo univerzo, najstarejšo v 
srednji Evropi. Sledi sprehod do Vaclavskih namesti in nekaj prostega časa za uživanje v vrvežu mesta. 
Povratek v hotel in večerja.  

 
TRETJI DAN: PRAGA - HLUBOKA                                                                                                                 zajtrk 
Po zajtrku sledi mini križarjenje po reki Vltavi, kjer bomo mesto spoznali še z vodne strani in občudovali 
elegantne mostove, rečne otoke in pravljično lepe stavbe na obrežju. Po ogledu bomo počasi zapustili 
Prago in se odpeljali v mestece Hluboka, kjer stoji istoimenska graščina iz 13. stoletja. Zaradi številnih 
stolpičev, bogate notranje opreme in veličastne lege jo mnogi primerjajo  tudi z angleškim Windsorjem. 
Sledi ogled. V popoldanskih urah povratek proti Sloveniji in  prihod v poznih večernih / nočnih urah. 
 
CENA:   
min. 45 plačnikov  221 € na 49 sedežnem avtobusu 
min. 40 plačnikov  230 € na 49 sedežnem avtobusu  
min. 37 plačnikov  238 € na 49 sedežnem avtobusu  
 

CEN     CENA VKLJUČUJE:  
- avtobusne prevoze po programu,  
- dva polpenziona v hotelu 3* v Pragi, v več-

posteljnih sobah,   
- vstopnina v Praški grad (mala tura) in grad Hluboka,  
- vožnjo z ladjico po reki Vltavi, 
- oglede po programu,  
- vodenje in organizacija potovanja. 



 

min. 30 plačnikov  259 € na 49 sedežnem avtobusu  
min. 25 plačnikov  289 € na 44 sedežnem avtobusu 
 
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: riziko odpovedi – odstopnina* 12 €; enoposteljna soba 60 €, dodatno 
zdravstveno zavarovanje za asistenco v tujini 5 €, priporočamo, da si pred odhodom na potovanje 
uredite tudi Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.    
 

ODSTOPNINA* – ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI: Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi 
potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. Za zavarovanje 
veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi 
zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah. Sporazum o odstopnini se lahko sklene 
samo ob potrditvi rezervacije in velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja 
ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.  
 

POMEMBNO: Ponudba je informativnega značaja in velja do zasedenosti vsebin ponujenih v ponudbi. V 
primeru zasedenosti določenih institucij, ki omogočajo izvedbo posameznih vsebin, se vrstni red ogledov 
lahko spremeni. Vse potrebne rezervacije bodo narejene ob potrditvi ponudbe in izbranega datuma 
odhoda ter ob plačilu akontacije. 
Splošni pogoji in navodila za potovanje TA PALME so sestavni del tega programa in jih najdete v vseh naših 
agencijah in na internetnem naslovu: www.palma.si.   
 

NAČIN PLAČILA: 70 % do 22. 4. 2022 in 30 % do 22. 5. 2022  
 

Po e -mailu vam bomo poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na poštah/bankah ali v 
katerikoli od Palminih poslovalnic po Sloveniji. Točne naslove boste našli na www.palma.si.   

 
PRIJAVA:  
IME IN PRIIMEK DIJAKA:     ________________________________ RAZRED: _______________________ 
NASLOV:     ________________________________________________________                   ______________ 
KRAJ:                                 POŠTNA ŠTEVILKA:    ____ ___    _____________ 
TELEFON:_______________________________________________________________________________________              
E-mail:       __________________________________________ _____________________   
E-mail:   staršev 
 
ŠTEVILKA POTNEGA LISTA ALI OSEBNE IZKAZNICE:_______________________________________________________ 
ROJSTNI PODATKI /datum in kraj rojstva:______________________________________________________________ 
ODSTOPNINA:  da   ne        ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA ASISTENCO    da    ne  
POSEBNA PREHRANA : obkroži : vegetarijanska    veganska     celiakija   drugo (prosim dopišite):     
/vsi podatki bodo uporabljeni zgolj v organizacijske namene/ 

 

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, hkrati potrjujem seznanjenost s programom in splošnimi pogoji 
za potovanje ter soglašam z načinom plačila. Plačilo akontacije je pogoj za udeležbo na ekskurziji.  
TA Palma vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in 
obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov 
z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, 
statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA Palma in njegovih poslovnih partnerjev. Celje, 10. 9. 2019.  

 

Izleti in potovanja bodo v času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19 izvedena  v skladu s priporočili NIJZ. Vsi 
udeleženci pridejo na odhod le, če so zdravi, na samem  potovanju pa se ravnajo skladno v veljavnimi higienskimi in 
varnostnimi priporočili. Za potovanje na Češko (in preko Avstrije v tranzitu) trenutno ni več potrebno izpolnjevanje 
PCT  pogoja. Za vstop v muzeje (dvorce) pa je priporočena uporaba maske.   

http://www.palma.si/
http://www.palma.si/

