
                                                                   

 

 

 

PROGRAM 

 

 

1. DAN :: SOBOTA :: 04.06. :: od SLOVENIJE do KARLOVEGA MOSTA 

≈ 00:00 (v noči iz petka, 03.06. na soboto) zbor potnikov pri Koloseju v Ljubljani.  

≈ 01:00 odhod iz parkirišča pri dvorani Zlatorog v Celju, ob 01:30 odhod iz postajališča AC Maribor v 
Mariboru. Nočna vožnja s krajšimi postanki do Prage. 

≈ 10:00 predviden prihod v Prago, kjer bomo parkirali v bližini centra in se na ogled mesta odpravili 
peš. Skozi park in preko Vltave se bomo sprehodili do stare židovske četrti in naprej do 
Staromestnega trga, poimenovanega srca stare Prage. Pred mestno hišo bomo na astronomski uri 
lahko opazovali mimohod apostolov, v neposredni bližini je tudi Hard Rock Caffe, če vas bolj kot 
zgodovina zanima rock memorabilia. Sledi sprehod do znamenitega Karlovega mostu, simbola Prage, 
ki ga krasi 30 baročnih kipov, obisk znamenitega zid Johna Lennona in po želji sprehod do starega 
grajskega kompleksa Hradčanov, ki se ponaša kot največji grad na svetu. Mimo kraljeve palače in 
katedrale bomo prispeli do slovite Zlate ulice (vstopnina ca. 12 € za Zlato ulico ni vključena v ceno).   

Predvidoma ob 16:00 odhod z avtobusom iz mesta proti hotelu, prijava v hotel in počitek. 

Zvečer prosto za večerjo ali spoznavanje nočnega življenja v lastni režiji.  

Po želji: ob ca. 19:00 bomo organizirali bomo skupen večerni odhod v mesto z javnim prevozom (do 
Vaclavskega trga, v bližini katerega so številne restavracije in pivnice) in po večerji povratek v hotel. 

 

2. DAN :: NEDELJA :: 05.06. :: nakupovanje/ogledi  + koncert ERIC CLAPTON  

Zajtrk v hotelu strežejo od 7.00 do 10.00.  

≈ 11:00 Po odjavi iz hotela se bomo z avtobusom odpravili do proti dvorani O2 Arena in od tam s 
podzemno železnico proti Strižkovu, živahnih ulicah polnih barov, gostiln in trgovin. 

Odhod proti dvorani v lastni režiji (podzemna železnica), 25 minut peš do koncertnega prizorišča 
oziroma 20 minut do podzemne železnice. Vrata na prizorišče odprejo ob 14:00, priporočamo, da ste 
na prizorišču najpozneje do 18:30 ure zaradi varnostnih pregledov na vhodu. Vsi sektorji vstopnic 
imajo rezervirano sediše v dvorani – stojišč in proste izbire sedišč ni. 

Predviden urnik dogajanja (po poročanju čeških medijev, ni nujno točen): 

� 18:00 posebni gost 

�   20:30 ERIC CLAPTON 

� 22:20 konec koncerta 

 

 



                                                                   

 

 

3. DAN :: PONEDELJEK:: 06.06. :: nočna vožnja do SLOVENIJE 

≈ 00:00 Eno uro po koncu koncerta se dobimo pri avtobusu, ki bo parkiran pri nakupovalnem 
središču. Odhod proti Sloveniji, kamor prispemo v ponedeljek v dopoldanskih urah. 

 

v HOTEL - DODATNI INFO  

°  V Pragi smo nastanjeni v hotelu ***, v hotelu imamo tudi zajtrk. Ime hotela in lokacijo  

° Sobe so dvoposteljne, troposteljne in enoposteljne (za goste, ki so izbrali to možnost). 

 

v  PRAGA – DODATNI INFO 

°  Prevozi po Pragi: v ceni aranžmaja je vključen transfer od Slovenije do hotela v Pragi (ter nazaj) ter 
transfer do koncertnega prizorišča. Za prevoze po Pragi priporočamo uporabo javnega prevoza; 
vozovnice za vse oblike javnega prometa stanejo cca 1,3 evra/vožnjo (veljajo tudi za prestope, 90 
minut od prve postaje).  Priporočamo, da za prevoz uporabljate podzemno železnico.  

°  Ogledi niso obvezni, seveda lahko mesto raziskujete tudi v lastni režiji. Za ogled v torek ni doplačil,  
razen vozovnice za javni prevoz (1,3 evra/vožnjo) za večerni odhod v mesto. 

°  Češke krone lahko kupite pred odhodom v Sloveniji ali jih dvignete na bankomatu na Češkem 
(običajno je tam najboljši tečaj menjave). 

 

v  KONCERT – DODATNI INFO 

°  O2 Areno so svečano odprli 2004 ob izvedbi svetovnega prvenstva v hokeju. Ob športnih dogodkih 
se uporablja kot osrednje dvoransko prizorišče v Pragi. Nekaj izvajalcev, ki so tam nastopali: Celine 
Dion, Pearl Jam, Queen + Adam Lambert, Madonna, Lady Gaga, Shania Twain in mnogi drugi. 

°  Izvajali bodo poostren nadzor ob vstopu. Na prizorišče je prepovedan vnos pijače, nevarnih trdih 
predmetov (dežniki, zastave na palici ipd.) in tudi selfie stickov. Največja dovoljena velikost torb, ki jih 
lahko vzamete na koncert, je velikost A5 (15x20cm). Garderobe ne bo na voljo. 

 

Za vse dodatne informacije smo na voljo na spodnjih kontaktih. Veselimo se vaše družbe v Pragi! 

 

Miran Inhof 


