ČEŠKA, ČEŠKY RAJ in KRKONOŠI
3.8. do 10.8.2019, 8 dni

Obiskali bomo Krušne Hory (nem. Erzgebirge) z najvišjim vrhom Saške, znameniti mesteci
Loket in Karlove Vare, polabske peščenjake (Saško Švico, "Češky raj") in Lužico z
znamenitim Dresdnom, Harrachov z znamenito velikanko ter opravili najlepši turi v
Krkonoših, na izvir Labe in na najvišji vrh Češke, Snežko. Ogledali si bomo tudi poljski del
Šlezije z zanimivimi gobastimi skalami, opravili pohod po parku Bledne Skaly ("Slepe skale") in
se povzpeli na Mizasto goro, zadnji dan pa zgodovinsko mestece Slavkov (Austerlitz) in
slikovito glavno mesto Moravske, Brno.

1.dan: sobota - 3.8.
Odhod ob 2.30 iz Kranja in vožnja z vmesnimi postanki mimo Linza do Čeških Budejovic.
Središče mesta sodi med najlepše in največje češke trge. Krasi ga Samsonov vodnjak in mnoge
slikovite hiše. Po želji ogled znamenite pivovarne Budvar za doplačilo (trajanje ogleda 1,15h).
Nadaljevanje vožnje proti kraju Karlovy Vary, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2.dan: nedelja - 4.8.
Po zajtrku vožnja proti Krušnim Horam (Krušne Hory/Erzgebirge), do kraja Kurort
Oberwiesenthal na nemški strani češko-nemške. Od tu vzpon na najvišji vrh Saške,
Fichtelberg (1215m, 350 viš. m., v primeru krožne poti skupaj 3.30h hoje, sicer pa 2.50h). Na
vrhu je gostišče. Po sestopu vožnja z avtobusom in ogledi znamenitih letovišč in slikovitih
zgodovinskih mestec v okolici: Loket - zelo slikovito mestece s pivovarno sv. Florijana in
Karlovy Vary - eno najbolj obiskanih destinacij na Češkem. Znano je po številnih vrelcih vode
ter kot prizorišče znanega filmskega festivala. Po ogledu vožnja proti Usti nad Labem.
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
3.dan: ponedeljek – 5.8.
Po zajtrku vožnja proti Lužici in "Saški Švici", hriboviti pokrajini Polabskih peščenjakov, do
kraja Kurort Rathen. Vzpon od tod na markantno skalovje nad ovinkom Labe, krožna tura

(3h15 hoje, 310 viš. metrov). Pokrajino zaznamujejo mogočne skale iz peščenjaka in številne
pohodniške poti. Po sestopu vožnja do zgodovinskega mesta Dresden - zunanji ogled znamenite
dresdenske opere, ki je "preživela" silovito bombardiranje v 2.svetovni vojni. Sprehod po
obnovljenem starem delu mesta in čas za kavico... Po ogledu povratek proti Usti nad Labem,
vrnitev v hotel, prosto, večerja in nočitev.
4.dan: torek – 6.8.
Po zajtrku odjava iz hotela in vožnja proti Litomeřicam. Tu si bomo od zunaj ogledali
trdnjavo Terezin / Theresienstadt, kjer je bil zaprt Danilo Princip. Med 2. svetovno vojno je
bilo tu znano nacistično taborišče. Nadaljevanje vožnje proti Jičinu in si ogledamo Češky raj
(pohod/ogled cca 3h; plačilo za vstop v park). Po ogledu vožnja proti Krkonošem in
Harrachovu, nastanitev v hotelu. Možnost ogleda znamenite velikanke, čas za čaj ali kavico...
Opomba: Če bo ta ali naslednji dan ostalo kaj časa in če bo volja, dodatna možnost za "skok" na
Čertovo horo v lastni režiji (1020m; razglednik in "hišna goro" Harrachova; 345 viš. m.; skupaj
2.15h hoje; možnost uporabe žičnice). Prost program, večerja in nočitev.
5.dan: sreda – 7.8.
Dan za turo na izvir Labe (Pramen Labe, 1386m). Po zajtrku tura na Pramen Labe (izvir
Labe), eno od najbolj priljubljenih tur v Krkonoših. Najprej skozi slikoviti Mumlavsky Dul,
mimo Mumlavskega slapu. V zgornjem delu zanimiva krožna pot po gorski kotanjici potoka
Male in Velke Mumlave, preko Krakonošove snidane in Vosecke boude,1245m (skupaj za turo
6.30h hoje, 750 m viš.razl. Kdor ne bi hotel opraviti celotne poti in si ogledati izvira Labe, ampak
bi šel le do Krakonošove snidane, bo hodil 4.15 ure). Po povratku s ture v Harrachov počitek,
prost program, možnost (v lastni režiji) za ogled kraja. Večerja in nočitev.
6.dan: četrtek – 8.8.
Po zgodnjem zajtrku odjava iz hotela (zaradi vročine in gneče v kraju Pec pod Snežkou) in vožnja
v Pec pod Snežkou. Vzpon na najvišji vrh Češke Snežko (1605m). Vrh bomo obiskali po
najslikovitejši dolini pogorja, s slapovi, zanimivim skalovjem in botaničnimi posebnostmi. Z vrha
je lep razgled na Poljsko, Češko in Moravsko. Možnost olajšanja skoraj celotnega vzpona na vrh
in sestopa z žičnico (doplačilo), kdor ne bi hodil. Vrnitev po krožni poti (viš. razlika 840m; skupaj
5 ur hoje). Po turi vožnja proti hotelu blizu Hradec Kralove - namestitev v hotelu, večerja in
nočitev.
7.dan: petek – 9.8.
Po zatrku odjava iz hotela in vožnja proti poljski meji in v poljski del Šlezije (zloti!). Sprehodili
se bomo po parku (doplačilo) Bledne Skaly ("Slepe skale") - izjemno zanimiva pokrajina, z
množicami balvanov (cca 2h hoje). Nato še vzpon na bližnjo znamenito Veliko Mizasto
goro (Szczeliniec Wielki, 919m; 2.15h hoje, 230 viš. m.; doplačilo za vstop v narodni park). Za
to pokrajino so značilne tudi gobaste skalnate tvorbe. Po pohodih nadaljujemo z vožnjo do
prijetnega poljskega mesteca Klodzko, s postankom za ogled in kavo ali po želji (poljsko pivo).
Nadaljevanje vožnje proti zanimivemu univerzitetnemu mestu Olomouc z lepim starim mestnim
jedrom. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

8.dan: sobota – 10.8.
Po zajtrku odjava iz hotela in vožnja do zgodovinskega mesteca Slavkov pri Brnu / Austerlitz ogled spomenika in (kolikor bo možnost) muzeja z zanimivo animacijo Napoleonove
'velike' bitke (ogled po želji, doplačilo). Nadaljujemo z vožnjo proti bližnjemu Brnu, glavnem
mestu Moravske. Kratek ogled zelo zanimivega mestnega središča s katedralo. Nadaljevanje
vožnje proti domu z vmesnimi postanki. Povratek je predviden v večernih urah.

Cena: 469 € ob udeležbi najmanj 35 oseb

Cena vključuje:
-

prevoz s turističnim avtobusom in cestne pristojbine
7 x polpenzion v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah
vodenje in organizacijo programa;

Doplačila po želji v agenciji: - enoposteljna soba: 100 € za 7 noči
Doplačila po želji na poti:
-

pivovarna Budvar – 150 CZK, pribl. 6 €
vstopnina v park Češki raj – pribl. 2 €
žičnica Čertova hora – 150 CZK, pribl. 6 € upokojenci, ostali 190 CZK, pribl. 7,50 €
žičnica Snežko – 390 CZK, pribl. 16 € (več kot 20 oseb in upokojenci),
individualna cena 430 CZK, pribl. 17 €
park Bledne Skale in vstop v narodni park Szczeliniec Wielki – 10 zl, pribl. 2 €
Austerlitz – 86 CZK, pribl. 4 €

Turistčna agencija LEVANTA
C. maršala Tita 50, Jesenice
telefon: 04 583 59 00
email: levanta@jesenice.net
www.levanta.si

