Strokovna ekskurzija za dijake turistične usmeritve

Češka in njene lepote
Praga – 3 dni (20. 10. 2017-22. 10. 2017)
V petek, 20. oktobra 2017, bomo z
dijaki turistične usmeritve GTT4 pri
predmetih zgodovina, geografija,
angleščina, naravna in kulturna
dediščina ter praktični pouk turizma oz.
modul turistično spremljanje in vodenje
odpotovali na Češko. Zraven bodo v
okviru PIV odpotovali tudi dijaki
GTT1, GTT2, GTT3 in GT2.
Odpotovali bomo v petek, 20.10.2017,
ob 2.15 uri izpred Name Nove, pot pa
bomo nadaljevali preko Dravograda,
kjer bodo na glavni avtobusni postaji
vstopali dijaki ob 2.30 uri. Pot bomo nadaljevali preko mejnega prehoda Vič do naše prve
destinacije.
Izvedba ekskurzije: Nataša Uranc, Silva Ledinek, Vesna Robnik, Dragomira Šavc
PROGRAM STROKOVNE EKSKURZIJE:
1. DAN: SLOVENJ GRADEC – HLUBOKA – ČEŠKII KRUMLOV – PRAGA
(20. 10. 2017)
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred glavne avtobusne postaje Slovenj Gradec.
Vožnja na Češko z vmesnimi postanki za malico in toaleto. Vožnja do graščine Hluboka, ki je
najbolj obiskana med češkimi gradovi. Nato se bomo odpeljali do Češkega Krumlova. Tukaj
najdemo drugi največji grad na Češkem. Pozno popoldan vožnja do Prage. Večerja in nočitev
v Top Hotel Praga 4****.
2. DAN: PRAGA (21. 10. 2017)
Po zajtrku nas čaka celodnevni ogled mesta Prage. V prestolnici Češke je veliko ustvarjal
slovenski arhitekt Jože Plečnik. Tukaj kraljujejo Hradčani, kjer domuje češki predsednik. Nato
se bomo odpeljali do gotske katedrale sv. Vida, do predela Male Strane, do Karlovega mostu
vse do Vaclavskih namesti. Prago pa bomo spoznali tudi z rečne strani – vožnja z ladjico s
kosilom po Vltavi. Sprehodili se bomo še do Staromestskih namesti in čakali, da odbije polna
ura. Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: PRAGA – KUTNA HORA – SLOVENJ GRADEC (22. 10. 2017)
Po zajtrku slovo od hotela. Vožnja do Kutne Hore. V mestu, ki je danes pod zaščito
UNESCA, si bomo ogledali katedralo in kostnico. Imeli bomo tudi nekaj prostega časa za
odkrivanje mesta. Počasi se bomo odpravili proti domu. Prihod v Slovenj Gradec zvečer.

