
 
                                                                                                                                   Celje, 28.11.2019 
SŠSDL CELJE  
Ljubljanska 17 
3000 CELJE  
 

O B V E S T I L O   P R E D   P O T O V A N J E M 
 
Zahvaljujemo se vam za prijavo za potovanje »PRAGA – ogled tovarne Škoda«, 12. in 13. decembra 
2019. 
 
MESTO ODHODA: Lokalna avtobusna postaja GLAZIJA Celje  ob 00.15 uri! Bodite vsaj 15 
minut prej pred odhodom (0.00) 
 
Na poti vas bo predvidoma spremljal in vodil vodnik: g. Jože Rataj 
 
Namestitev: TOP HOTEL PRAGA****, Blažimská 1781/4, 149 00 Prague, Czech Republic,  
tel.: +420 267 284 111, https://www.tophotel.cz/cs/ Pred nastanitvijo bodo v hotelu zahtevali 
varščino v višini 20 evrov, ki vam bodo vrnili, če bodo sobe nepoškodovane. V sobah je strogo 
prepovedano kajenje. 
Priporočamo primerno (toplejšo) obleko in obutev za dvodnevno potovanje! 
 
NE POZABITE NA VELJAVNO OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST! 
 
1. dan/četrtek, 12. december 2019  CELJE – MLADA BOLESLAV (ogled tovarne) - PRAGA 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah (00.15). Vožnja mimo Maribora, Dunaja in Brna mimo 
Prage, do kraja Mladi Boleslav, kjer si bomo ogledali tovarno Škoda. Po ogledu tovarne in muzeja se 
bomo zapeljali do glavnega mesta Češke. Mesto je staro več kot tisoč let in leži na sedmih gričih, zato 
ga mnogi imenujejo tudi »Severni Rim«. Je eno najlepših evropskih mest! 
S sprehodom po znameniti Celetni ulici, mimo Prašne Brane in Narodnega doma bomo obiskali Staro 
mesto, kjer je zagotovo najimenitnejši Staromestni trg s Staro mestno hišo in njeno znamenito 
astronomsko uro iz 15. stol., s spomenikom Jana Husa, znamenito Tinsko cerkvijo in z mnogimi 
drugimi pomembnimi palačami in cerkvami. Po ogledih namestitev v hotelu in prenočevanje.  
 

2. dan/petek, 13. december 2019   HRADČANI - STRAHOV 
 Namenili bomo krajši postanek ogledu cerkve Srca Jezusovega, ki jo je projektiral naš arhitekt Jože 
Plečnik. Nato bomo obiskali Hradčane. Ogledali si bomo Praški grad, katedralo sv. Vida, Zlato uličko, 
romansko cerkev sv. Jurija… Nekaj prostega časa za individualne sprehode in oglede. Nato se bomo s 
Hradčanov spustili do Karlovega mostu in imeli v Starem Mestu še čas za zadnje nakupe spominkov, 
nato pa se bomo odpravili proti domu. Povratek v poznih večernih urah. 
                                                                
PA GULIVER 

https://www.tophotel.cz/cs/

