
 žalosten spomenik / večni opomnik 

TABORIŠČE MAUTHAUSEN in 

ČAROBNA JUŽNA ČEŠKA  

s skokom na MORAVSKO - 2 dni 

več kot polpenzion / vse vključeno 

Češki Krumlov – grad Hluboka – Češke Budejovice  – Telč 
 

ODHOD: 21. april 2018 (sobota) PRIHOD: 22. april 2018 (nedelja) 

   
1. dan / sobota: Slovenija – Linz – Mauthausen – Češky Krumlov 
 
Na pot se bomo odpravili ob 03. uri iz Slovenije (TRŽIČ, KRANJ, LJUBLJANA, CELJE, 
MARIBOR). Pot bomo nadaljevali v Avstrijo do mesta LINZ ob reki Donavi. Sprehod med mestnimi 
znamenitostmi prestolnice Zgornje Avstrije, kjer se mešata stara in moderna arhitektura in je lep 
zgled kaj se da narediti iz industrijskega mesta. Postal je pravi „biserček“ ob reki Donavi. Popoldan 
prispemo v MAUTHAUSEN, ogled taborišča, ki je imel svojo podružnico tudi v Sloveniji. Nato se 
odpravimo na ČEŠKO. Naš naslednji daljši postanek je v prijetnem umetniškem mestecu ČEŠKI 
KRUMLOV (UNESCO), ki nas navduši s številnimi znamenitostmi, pa tudi kakšno krono bomo lahko 
zapravili v umetniških trgovinicah, ki se skrivajo za zanimivimi srednjeveškimi fasadami. Nad mestom 
dominira dvorec, ki nas bo zvabil skozi svoja dvorišča (ogled zunanjosti), ki nas bodo popeljala v 
svet grajske gospode, ki je vladala mestu in okolici. Nekaj prostega časa. Vožnja do hotela. 
Nastanitev. Večerja. Nočitev. 
 
2. dan / nedelja: Češke Budejovice – grad Hluboka – Telč – Slovenija  
 
Po zajtrku pokukamo še na osrednji trg v mestu ČEŠKE BUDEJOVICE. Nedaleč stran je tudi 
najlepši češki GRAD HLUBOKA (ogled notranjosti) prenovljen v slogu tudorske gotike, kjer bomo 
uživali ob pogledu na knjižnico, čitalnico in jedilnico..... in morda srečali Arabelo, ki nam bo izpolnila 
eno izmed želja. Sledi vožnja na MORAVSKO, kjer se ustavimo v pravljični vasici TELČ (UNESCO). 
Zazdelo se nam bo kot, da vstopamo v kulise kakšnega filma. Ogled, sprehod in nekaj malega 
prostega časa. Zaključno ksilo / češke specialitete / pustite se presenetiti.  Sledi vožnja po 
češkem ozemlju ter skozi Avstrijo v Slovenijo (MARIBOR, CELJE, LJUBLJANA, TRŽIČ), kamor 
prispemo v poznih večernih urah.  
 
*VRSTNI RED OGLEDOV SE LAHKO SPREMENI.  
  

CENA* / VSE VKLUČENO:   

155 EUR / NAJMANJ 45 POTNIKOV 

170 EUR / NAJMANJ 40 POTNIKOV 

185 EUR / NAJMANJ 35 POTNIKOV 
 

 *ČLANI SKUPNOSTI SID IMAJO 20 EUR POPUSTA  

NA ZGORNJO CENO (GLEDE NA ŠTEVILO PRIJAVLJENIH) 

 OB PLAČANI LETNI ČLANARINI 
*VSTOPNA MESTA: TRŽIČ, KRANJ, LJUBLJANA, CELJE, MARIBOR (ALI PO DOGOVORU) 



 
VKLJUČUJE:  
 
- prevoz s sodobnim avtobusom,  
- eno nočitev s samopostrežnim zajtrkom v hotelu***/**** po programu, 
- eno večerjo v hotelu ali izbrani restavraciji (1. DAN), 
- zaključno kosilo / češke specialitete / pustite se presenetiti (2. DAN), 
- ogled gradu HLUBOKA (notranjost), 
-vodstvo in organizacijo izleta. 
 
DOPLAČILI / NEOBVEZNO:  
 
- zavarovanje vplačila v primeru odpovedi  !!! PRIPOROČAMO !!! – 11 €, 
- enoposteljna soba – 25 € / eno noč. 
 

      
Splošni pogoji so sestavni del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turistična agencija 
ZVEZDICA ZASPANKA 
Slovenska cesta 54 
SI - 1000 Ljubljana 
Slovenija - Europa 
Tel. in faks: ++386 1 230 68 37 
Mobile: ++386 40 195 411 
bozena@zvezdicazaspanka.si 
 
www.zvezdicazaspanka.eu (novo – APARTMAJI – novo) in www.zvezdicazaspanka.si (v prenovi) 

mailto:info@zvezdicazaspanka.si
http://www.zvezdicazaspanka.eu/
http://www.zvezdicazaspanka.si/


Spoštovane tovarišice in tovariši, cenjeni prijatelji! 
 
Dovolite mi, da vas najprej vse lepo pozdravim in obenem prisrčno povabim, da se tokrat skupaj odpravimo 
po poteh spominov v TABORIŠČE MAUTHAUSEN in NA JUŽNO ČEŠKO ter MORAVSKO - 2 DNI / 21.04. -
22.04.2018 (sobota - nedelja). 
Prepričana sem, da se zberemo prijetna in številčna družba, tako kot vsakič do sedaj. Vsekakor vabljeni tudi 
vaši najbližji, prijatelji, sosedje….. skratka vsi, za katere veste, da jim je mar in ohranjajo spoštljiv spomin na 
našo zmagovalno zgodovino. 

Vsem članom SID-a, ki imate poravnano članarino za leto 2018, bomo subvencionirali ceno potovanja 

in sicer v višini dvajsetih eurov (20 eur)  glede na število prijavljenih udeležencev. 

Ker pa čas ni na naši strani vas naprošam, da ne odlašate s prijavo in me pokličete že danes. 
Čas za Vašo cenjeno prijavo je do 06. aprila 2018 oziroma do zasedbe prostih mest.  
 
Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo na tel. 040 508 602 ali na info@skupnostdachau.si  
 
V Kovorju, 05.03.2018                                                                                                        Vesna Dobre 
 

……..…………………………………………………….Odreži……………………………………………………………………………. 
 
Ime in priimek:        ______________________________________________________________________________ 

Naslov, poštna številka in pošta:   __________________________________________________________________ 

Telefonska številka:______________________________________________________________________________ 

Vstopno mesto :________________________________________________________________________________ 

Član SID-a  ( OBKROŽITE ):      DA       NE     

……..…………………………………………………….Odreži……………………………………………………………………………. 
 

Ime in priimek:   _______________________________________________________________________________ 

Naslov, poštna številka in pošta:   __________________________________________________________________ 

Telefonska številka:______________________________________________________________________________ 

Vstopno mesto :________________________________________________________________________________ 

Član SID-a  ( OBKROŽITE ):      DA       NE     

……..…………………………………………………….Odreži……………………………………………………………………………. 
 

Ime in priimek:   _______________________________________________________________________________ 

Naslov, poštna številka in pošta:   __________________________________________________________________ 

Telefonska številka:______________________________________________________________________________ 

Vstopno mesto :________________________________________________________________________________ 

Član SID-a  ( OBKROŽITE ):      DA       NE   
 
ODGOVORNI ORGANIZATOR: 
 

 
Turistična agencija 
ZVEZDICA ZASPANKA 
Slovenska cesta 54 
SI - 1000 Ljubljana 
Slovenija - Europa / Tel. in faks: ++386 1 230 68 37 /  
Mobile: ++386 40 195 411  /   bozena@zvezdicazaspanka.si 

mailto:info@skupnostdachau.si
mailto:sebastjan@zvezdicazaspanka.si

