
     PRÁGA GAZDAGON
        2018. március 15-18.   4 nap/ 3 éj

1. nap:  Indulás  Szombathelyről,  Sopronból  a  reggeli  órákban.  Utazás  Ausztrián  keresztül
Csehországba.  Első  állomásunk  Vissy  Brod,  mely  a  13.  század  közepe  óta  Dél-Csehország
szellemi  központja.  Látogatás  a  ma  is  működő  cisztercita  kolostorban,  melynek  fénypontja  a
gazdagon  díszített  barokk  könyvtár.  Ezután  a  nagyon  hangulatos  Cesky  Krumlov városát
keressük fel, mely manapság a turisták egyik legnépszerűbb úticélja. Séta a Moldva kanyarulata
által  körülölelt  festői,  középkori  hangulatú  belvárosban és  a  város  felett  magasodó várban.  A
szállásra  érkezésünk  előtt  rövid  megálló  a  „cseh  Hollókőn”,  azaz  Holasovice  településen.
Parasztbarokk épületegyüttese 1998 óta az UNESCO Világörökség része. Továbbutazás a prágai
szálláshelyre, vacsora (3 éj).

2. nap: Reggeli után egész napos program  Prágában. Gyalogos városnézés helyi idegenvezetővel:
Hradzsin (vár: Szt. Vitus-székesegyház, régi királyi palota, Szt. György-bazilika, Arany utcácska),
Károly-híd, Vencel tér, Óváros. Délután szabadidő Prágában, majd vacsora egy belvárosi étterem-
ben, szállás.

3. nap: Reggeli  után egész napos program keretében Csehország nyugati  vidékét keressük fel.  A
nemrég felújított és a nagyközönség számára megnyitott Kynzvart kastélyban megismerjük Met-
ternich kancellár és családjának életét. Ezután a családi üzemeltetésű Chodovar sörgyárat keres-
sük fel, melyet 1862-ben alapítottak. Megismerkedünk a sörgyár történetével és a sörgyártás ha-
gyományos módjával. A sörkóstoló után egy eredeti cseh ebédet is elfogyasztunk. Délután Mari-
anske Lazne gyógyfürdő városát keressük fel, mely szintén UNESCO Világörökség. Séta a gyö-
nyörű parkjairól, romantikus oszlopsorairól, gyógyforrásairól, kellemes kávézóiról híres városban.
Visszautazás a prágai szálláshelyre.

4. nap: Reggeli után hazaindulás. Útközben látogatás a prágai garas szülővárosában, Kutna Hora-n.
A bányászok által épített Szent Borbála-templom az UNESCO Világörökség része. A város másik
érdekes látnivalója a csontkápolna. Utolsó állomásunk a szőlőjéről és boráról is híres Mikulov –
séta a hangulatos kisvárosban, majd hazautazás. Érkezés Sopronba, majd Szombathelyre az esti
órákban

Részvételi díj: 69.000,- Ft/fő

Ellátás: félpanzió (2 vacsora és 1 ebéd)
Egyágyas felár: 15.000,- Ft/fő

Belépők: kb. 900,- CZK/fő

9400 Sopron, Színház u. 15.
tel.: 0699/ 506 634

sopron@blaguss.hu
Engedélyszám: R-00225/1992/1999
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