Mednarodna pustolovska odprava
na Češko 18. -28. avgust 2022

OSNOVNE INFORMACIJE
Termin: 18. – 28. avgust 2022 (10 dni)
Program se izvaja preko Društva prejemnikov zlatega priznanja MEPI. Udeležence bodo na poti
spremljali voditelji odprav. Potovanje je namenjeno izključno udeležencem v Programu MEPI.
Kontakt: zlatniki@mepi.info, Žana Križanič (tel. št. 040 898 964), Klara Arhar (tel.št. 031 207 282)
CILJNA SKUPINA
K potovanju na Češko vabimo udeležence srebrne in zlate stopnje, ki bi želeli tam opraviti
pustolovsko odpravo. Prednost pri prijavi bodo imeli udeleženci zlate stopnje, saj so mesta omejena.
Minimalno število udeležencev za izvedbo odprave je 15.
OPIS DESTINACIJE
Češka se ponaša z eno najlepših in raznolikih pokrajin v srednji Evropi. Relief zaznamuje sredogorje, v
katerem najdemo tudi najvišji vrh države - Snežka, ki dosega 1602 m nadmorske višine. Doline
oblikujejo reke kot sta Morava in Odra, na zahodu pa se pojavi tudi večja kotlina. Med samo odpravo
bomo spoznali jugozahodni del države, ki se ponaša z prelepim podeželjem in pravljičnimi gozdovi
''Šumave'' ali Češkega gozda, ki je prerasel eno najstarejših pogorij v Evropi.

O bogati zgodovini pokrajine priča več kot 2000 ohranjenih gradov in graščin, kar je več od katerekoli
druge evropske države. Med najbolj slavne spadajo grad Ledenice, Hluboka ter Praški grad, ki šteje
za enega največjih gradov v Evropi.
Glavno in hkrati največje mesto v državi, Praga je kulturno in gospodarsko središče Češke. Raznolika
zgodovina mesta, ki je bilo ustanovljeno v 9. stoletju, se odraža v romanski, gotski, baročni ter
renesančni arhitekturi in umetnosti ter v sami urbanistični zasnovi mesta. Med večjimi mesti na
Češkem, ki si jih bomo na kratko ogledali med odpravo sta tudi Brno in Plzen. Slednje je njabolj
znano po pivu Pilsner, ki ga tam varijo že od 19. stoletja.
ITINERAR
1. dan : Vožnja z vlakom na Češko v glavno mesto Praga; transfer do mesta nastanitve, namestitev,
ureditev formalnosti.
2. dan: Odhod iz Prage okrog poldneva, transfer v Plzen; sledi ogled pivovarne in priprave na
odpravo
3. dan: 1. dan odprave
4. dan: 2. dan odprave
5. dan: 3. dan odprave
6. dan: 4. dan odprave- zaključek v mestu Češky Krumlov
7. dan: Ogled mesta, zvečer transfer v Prago
8. dan: Prage in tamkajšnjih kulturnih znamenitosti
9. dan: Ogledi naravnih znamenitosti
10. dan: Zjutraj vožnja z vlakom nazaj proti Ljubljani
POTOVALNI DOKUMENTI
Za obisk Češke republike potrebujete veljavno osebno izkaznico ali potni list, poleg tega potrebujete
turistično zavarovanje z dovolj visokim kritjem za potovanja znotraj Evrope. Če že imate urejeno
celoletno zavarovanje (npr. CORIS), dodatnega zavarovanja ne potrebujete. Turistično zavarovanje
lahko sklenete sami, lahko pa vam ga uredimo mi za ustrezno doplačilo.
CENA ODPRAVE
Okvirna cena odprave je 300 EUR in je odvisna od cene vozovnice za vlak na dan nakupa karte, ki pa
se lahko do časa nakupa še nekoliko zviša.
Cena zajema:
povratno vozovnico za vlak ali avtobus,
namestitev na Češkem
stroške vodenja in organizacije.
Cena ne zajema:
- turističnega zavarovanja,
- transfer do mesta namestitve in nazaj, ter prevoz do območja odprave (okvirno 30 EUR),
- stroškov prehrane (okrog 120 EUR)

Udeleženec vse stroške, ki so zajeti v ceni zgoraj v celoti plača ob prijavi na odpravo in s tem tudi
potrdi udeležbo.
Vse ostale stroške udeleženec plača direktno ponudnikom storitev na Češkem. Udeleženec si prav
tako sam krije tudi stroške prehrane.
Turistično zavarovanje je obvezno in ga lahko sklene udeleženec sam pri poljubni zavarovalnici (kritje
vsaj 50.000 EUR). Če ima udeleženec že sklenjeno letno zavarovanje (npr. CORIS), ni potrebno
sklepati dodatnega zavarovanja.
POSTOPEK PRIJAVE
Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca do 3.junija 2022 ali do zapolnitve mest. Udeležence
bomo na podlagi izpolnjenega obrazca kontaktirali glede nadaljnjega postopka (soglasje staršev, ipd).
Kot dokončna potrditev prijave se šteje plačilo vozovnice za vlak na podlagi izdanega računa.
Pridržujemo si pravico, da udeležencem, ki računa ne bodo poravnali pravočasno, zavržemo prijavo.
O morebitni odpovedi odprave zaradi premajhnega števila prijav, ter zavrnitvah zaradi prevelikega
števila prijav boste obveščeni v roku 3 dni po zaključku prijav – do 6.6.2022.

