
SLOTours

Organizator potovanj je turistična agencija SLO Tours. Splošni in posebni pogoji so 
objavljeni na spletni strani agencije. Ponudba velja do zasedbe prostih mest. Odhod 
zagotovljen ob prijavi vsaj 30 udeležencev.

PROGRAM STROKOVNE EKSKURZIJE

Za vas smo pripravili zanimivo popotovanje s strokovnimi vsebinami po 
južni Češki. Poudarek programa je na spoznavanju destinacij skozi bogato 
kulturno zapuščino, kulinariko, običaje, arhitekturo in zgodovino. Slednjo 
smo s Čehi več kot 300 let pisali skupaj v okviru dveh monarhij. Program 
nam bo približal tudi  različne druge vsebine, ki so koristne pri vašem poklicu.

1. dan: Odhod iz Maribora v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja v smeri Linza 
in po krajših postankih prihod v Češki Krumlov. Ogledali si bomo staro 
srednjeveško mestno jedro, ki slovi po več kot 500 let stari arhitekturi. Mestno 
jedro vsebuje preko 300 zgodovinskih zgradb, od starega mlina, orožarnice, 
pivovarniške ulice, do cerkva in trga. Številne mestne ulice, ki se “zlivajo” v 
mestni trg, tvorijo pravi arhitekturni biser, ki je uvrščen na seznam UNESCO 
svetovne kulturne dediščine. Ogledali si bomo grad, ki izvira iz 14. stoletja, 
v njem pa najdemo elemente gotike, visoke gotike, renesanse in baroka. 
Po ogledu Češkega Krumlova se bomo zapeljali v Češke Budjejovice, kjer 
si bomo privoščili tradicionalno kosilo v priznani pivnici. Češke Budjejovice 
slovijo po pivovarski tradiciji, zato bomo spoznali zgodovino in si ogledali 
proizvodnjo piva v pivovarni Budweiser Budvar (1895). Po ogledu mestnega 
jedra, ki ga krasi osrednji Trg Otokarja Premisla II, sledi prosti čas za druženje 
in samostojne oglede mesta. Naš prvi dan bomo zaključili z namestitvijo in 
druženjem ob odlični večerji v idiličnem mestecu Hluboka nad Vltavo. 

2. dan: Po zajtrku se bomo sprehodili na grad Hluboka nad Vltavo iz 13. 
stoletja, ki je po mnenju poznavalcev, s svojo bogato arhitekturo in urejenim 
parkom, eden najlepših gradov na Češkem. Popotovanje bomo nadaljevali 
v simpatično mestece Jindrichuv Hradec s slikovito graščino, cerkvijo 
in Kryzovimi jaslicami, ki s skoraj 1.400 podobami sodijo med največje 
mehanske jaslice na svetu. Ob koncu našega popotovanja si bomo ogledali 
mesto Telč, ki leži ob številnih manjših jezerih in slovi po svojem glavnem 
trgu. Trg obkrožajo številne renesančne hiše s slikovitimi, v sgraffito tehniki 
okrašenimi fasadami.  Po tradicionalnem kosilu se bomo vrnili mimo Dunaja 
v Maribor, kamor bomo prišli v večernih urah. Za vas smo rezervirali zadostno število kapacitet v Parkhotelu 

Hluboka Nad Vltavou 4*. V primeru večjega števila prijav smo še 
dodatno rezervirali Záviš z Falkenštejna 4*. 

• prevoz z udobnim turističnim avtobusom
• nočitev z zajtrkom v hotelu 4* 
• tradicionalno kosilo v Pivnici Budvar
• vstopnino v grad Hluboka nad Vltavo
• slavnostno večerjo v Hluboki nad Vltavo 
• tradicionalno kosilo v Telču
• ogled pivovarne Budweiser - Budvar
• degustacijo češkega piva 
• vodene oglede na vseh destinacijah
• fotoalbum popotovanja za udeležence
• vsa potrebna lokalna vodenja
• dodatno nezgodno zavarovanje
• organizacijo in izvedbo programa
• turistične takse in vstopnine z DDV

GRADOVI IN MESTA JUŽNE BOHEMIJE 

Možnost plačila na do 3 obroke. Spletna e-prijava na naslovu
www.slo-tours.si/sviz ali booking@slo-tours.si

157 € 

Odhod iz Maribora 9. 11. 2019 ob 4.00 uri na parkirišču pri Rutarju.  

Ekskluzivne lokacije, udobne namestitve, bogata kulinarikaProgrami brez prijavnin, drobnega tiska in doplačil

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ČLANE SVIZ OO PODRAVJE

PONUDBA VKLJUČUJE

GRAD HLUBOKA TELČČEŠKE BUDJEJOVICE PIVNICA BUDVAR

IZBRANA NAMESTITEV

ODHOD 9. 11. 2019


