
                 
PRAGA 2015  

12.–14. junij 2015 

 

 

Program potovanja: 

1. dan: petek, 12. junij 

Odhod iz Ljubljane ob 7.00 (Slovenski etnografski muzej). Vožnja z vmesnim postankom do muzeja 

na prostem (skansna) Stübing. Pot nadaljujemo do Gradca, kjer si bomo ogledali etnografski muzej, se 

sprehodili do inštituta, kjer je deloval dr. Matija Murko, in si hkrati ogledali mestno jedro. Prosto za 

kosilo. Ob 15.00 nadaljevanje vožnje proti Pragi. Nastanitev v hotelu in nočitev. 

2. dan: sobota, 13. junij 

Po zajtrku se odpravimo na ogled etnografskega muzeja, kjer si bomo ogledali razstavi Življenje na 

češkem podeželju in Drugi svet. Nato obisk pokopališča Vyšehrad, kjer je pokopan Matija Murko. 

Pokopališče je tudi zadnji dom številnih pomembnih umetnikov, skladateljev, pisateljev in znanih 

osebnosti iz sveta politike in znanosti (Karel Čapek, Bedřich Smetana, Alphonse Mucha, ...). Kosilo 

po želji v eni od praških restavracij. Sledi ogled glavnih znamenitosti Prage (Karlov most, židovska 

četrt, praški grad, stari mestni trg, Vaclavske namesti, ...). Po želji tudi ogled katerega od številnih 

muzejev. 

Večerja v tradicionalni praški pivnici in obujanje celodnevnih doživetij ob dobri hrani in vrčku piva. 

Nočitev. 

3. dan: nedelja, 14. junij 

Zajtrk v hotelu. Nato se odpravimo proti Ljubljani in naredimo postanek še v Češkem Krumlovu. 

Češki Krumlov je od leta 1992 pod Unescovo zaščito svetovne dediščine. Ime naj bi prišlo iz naravne 

topografije mesta zaradi zavite struge reke Vltave. Ogledali si bomo grad in čudovito staro mestno 

jedro. Prosto za kosilo. Po kosilu nadaljujemo pot proti Ljubljani, kamor se vrnemo v večernih urah. 

Cena: 210,00 € na osebo 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, 2 x namestitev v Pragi v dvoposteljni sobi v hotelu**** z 

zajtrkom, mestno takso, oglede po programu, spremljevalca, organizacijo potovanja. 

 

Cena je izračunana ob minimalni udeležbi 30 oseb. 

 

DOPLAČILA: 

Vstopnine: 

Etnografski muzej Praga 2,50 € 

Stübing pri Gradcu 9,50 € 

Etnografski muzej Gradec 3,50 € 

Kosila, večerje 

Enoposteljna soba: 50,00 € 

Prijave: do 25. 5. 2015 

 

 M a o n a  P i r a n 

Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran, tel.: 05 673 45 20, m.: 031 630 680 


