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SSTTRROOKKOOVVNNAA  EEKKSSKKUURRZZIIJJAA  LLAASS  

OOgglleedd  ddoobbrriihh  pprraakkss  ddeelloovvaannjjaa  LLAASS  nnaa  ČČeešškkeemm  zz  mmeeddnnaarrooddnnoo  

kkoonnffeerreennccoo  oo  ssooddeelloovvaannjjuu  mmeedd  LLAASS  
((1122..1100  ––  1155..1100..22001166))      

  
OODDHHOODD  ––  TTOORREEKK,,  1111..1100..22001166  
Odhod v poznih večernih urah iz Postojne, Ljubljane, Celja in Maribora – postanki po dogovoru.  
  

  

SSRREEDDAA,,  1122..  ookkttoobbeerr    22001166 
 
KKUUTTNNAA  GGOORRAA  ––  oogglleedd  iinn  kkoossiilloo  
Kutna Gora je mesto v osrednje-češkem okraju na Češkem. V 12. 
stoletju je bilo ustanovljeno kot rudarsko naselje. Proti koncu 13. 
stoletja se je razvilo v eno najživahnejših in najuspešnejših mest na 
Češkem zaradi rudarjenja srebra in kovanja znamenitih praških grošev. 
Do leta 1420 je bila po Pragi drugo največje mesto na Češkem. Med 
husitskimi vojnami pa je bilo veliko prebivalcev ubitih. Mesto je 
izgubilo velik del svojega pomena. Od leta 1995 je staro mesto Kutna 
Hora na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Z lokalnim 
vodnikom bomo naredili krajši, a prijeten ogled mestnega jedra z 
znamenito katedralo Sv. Barbare ter si v eni izmed restavracij privoščili kosilo. 
  

OOgglleedd  ddoobbrree  pprraakkssee::  KKOOIIRRUUMM  ––  mmuuzzeejj  nnaa  pprroosstteemm  
Muzej ljudske arhitekture v Kourimu je muzej na prostem z zanimivo 
zbirko arhitekturnih posebnosti Češke in omogoča neposredno 
primerjavo različnih regionalnih vrst ljudske arhitekture od 17. do 19. 
stoletja. Trenutno premore štirinajst večjih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov. Ambiciozen projekt naj bi v prihodne zaživel 
kot, "Muzej češke vasi", kjer bodo predstavljene arhitekturne posebnosti 
češka vaške arhitekture 

  
KKOOSSTTEELLEECC  NNAADD  ČČEERRNNYYMMII  LLEESSYY  
Odhod v mestece Kostelec, kjer se bomo nastanili v hotelu. 
 
VVEEČČEERRJJAA  VV  PPIIVVNNIICCII  
Sledi ogled in večerja v tamkajšnji pivnici.  
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ČČEETTRRTTEEKK,,  1133..  ookkttoobbeerr  22001166  

  
Po zajtrku odjava iz hotela ter odhod v Moninec, mestece znano po tamkajšnjem smučarskem središču. 
 
MMEEDDNNAARROODDNNAA  KKOONNFFEERRNNCCAA  OO  SSOODDEELLOOVVAANNJJUU  MMEEDD  LLAASS--ii  
V hotelu Moninec, kjer se bomo nastanili, se bomo udeležili konference o sodelovanju med češkimi in 
slovenskimi LAS-i. Vmes odmor za kosilo. 
 
PPOOČČEEPPIICCEE  
Popoldan se bomo odpravili v Počepice, kjer bomo obiskali tradicionalno pekarno medenjakov, kjer bomo 
lahko medenjaki tudi sami oblikovali ter jih ob skodelici kave tudi poizkusili.  
 

VVEEČČEERRJJAA  VV  HHOOTTEELLUU  iinn  ZZAABBAAVVNNII  VVEEČČEERR  
Sledila bo večerja v hotelu ter zabavni večer v tamkajšnjem jazz baru. 
  

  
PPEETTEEKK,,  1144..  ookkttoobbeerr  22001166  

  
Po zajtrku odjava iz hotela ter odhod v mestece Chotoviny.  
 
DDEELLAAVVNNIICCAA  SSLLOOVVEENNSSKKIIHH  LLAASS--oovv  
V tamkajšnjem hotelu bo najprej sledila interna delavnica slovenskih LAS-ov. Srečanje z predstavniki 
lokalnega LAS. Odmor za kavo med konferenco. 
  
KKOOSSIILLOO  vv  HHOOTTEELLUU  
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TTAABBOORR  
Tabor je mesto s skoraj 35.000 prebivalci. Za mesto pravijo, da je to Praga v malem. Tako kot številna mesta, 
ima tudi Tabor lepo ohranjeno mestno središče s številnimi uličicami in trgi. Mi bomo obiskali muzej 
čokolade ter si ogledali taborsko podzemlje s katakombami. 
  
TTEEMMAATTSSKKII  VVEEČČEERR  VV  SSRREEDDNNJJEEVVEEŠŠKKII  TTAAVVEERRNNII  HHOOUUSSUUVV  MMLLYYNN  
Srednjeveška večerja v taverni, kjer bomo dobili občutek, da smo zavrteli 
stroj v čase srednjeveške Češke. 
 
Odhod v hotel in nočitev. 
 

SSOOBBOOTTAA,,  1155..  ookkttoobbeerr  22001166  
 
PPoo  zzaajjttrrkkuu  ooddjjaavvaa  iizz  hhootteellaa  tteerr  ooddhhoodd  pprroottii  GGrraadduu  HHlluubbookkaa..  

  
GGRRAADD  HHLLUUBBOOKKAA  NNAADD  VVLLTTAAVVOO  
Na visoki ploščadi nad Vltavo stoji pravljični grad Hluboka, ki 
spominja na angleški windsorski grad. Sobane so razkošno opremljene, 
s številnimi eksponati iz stekla, porcelana, ter orožjem in tapiserijami. 
Grad, v kakršnem bi se dalo tudi danes živeti. Tudi okolica gradu je 
lepo urejena, pod gradom so obrtniške ulice, kjer si lahko kupite 
izdelke ročne obrti. Gotovo bo obisk tega gradu prav posebno 
doživetje. Med obiskom srečanje z predstavnikom lokalnega LAS-a. 
  
  

HHOOLLAAŠŠOOVVIICCEE  
V Holašovicah si bomo najprej privoščili kosilo ter se nato podali na potep 
po tej posebni vasici, ki je ravno tako uvrščena na Unescov seznam. 
Holašovice so primer dobro ohranjene tradicionalne srednjeevropske vasi. 
Ima veliko število izjemno ohranjenih stavb iz 18. in 19. stoletja. Vas je bila 
po drugi svetovni vojni zapuščena, ko se je prvotno prebivalstvo odselilo. 
Leta 1990 so jo poponoma obnovili v tradicionalnem stilu ter v vas tudi vrnili 
življenje. Med obiskom srečanje z županom, predstavniki lokalnih LAS. V 
Holaševicah si bomo v lokalni gostilni privoščili kosilo. 
 

ČČEEŠŠKKII  KKRRUUMMLLOOVV  
Prihod v Češki Krumlov na južnem Češkem. Staro mestno središče je 
bilo leta 1992 uvrščeno na seznam Unescove kulturne dediščine. Mesto 
s svojim mogočnim gradom ter reko Vltavo, ki teče skozi mesto, velja 
za enega najlepših srednjeveških mest na Češkem.  
 
Imeli prosto za kosilo in nakupe. Popoldan pa se bomo odpravili nazaj 
proti Sloveniji. Prihod v poznih večernih oz. nočnih urah. 
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Paket vključuje: 

• 3 nočitve z zajtrkom – dvo in več posteljne sobe (različnih standardov) 
• Turistično takso 
• Kosila in večerje po programu vse dni, razen zadnji dan zgolj kosilo, pijača ni vključena 
• Lokalno vodenje po posameznih točkah po programu v angleškem jeziku 
• Organizacija mednarodne konference 
• Organizacija interne delavnice za slovenske LAS-e 
• Vse oglede, vstopnine in degustacije po programu 
• Spremljevalec 
• Avtobusni prevoz 
• Organizacijo ekskurzije 

 
CENA na osebo (za ČLANE DRSP): 329,00 € (min. 40 UDELEŽENCI ) 
CENA na osebo (za ČLANE DRSP): 369,00 € (min. 30 UDELEŽENCI )  
 
CENA na osebo (OSTALI): 369,00 € (min. 40 UDELEŽENCI ) 
CENA na osebo (OSTALI): 409,00 € (min. 30 UDELEŽENCI )  
  
DDooppllaaččiillaa  zzaa  eennooppoosstteelljjnnoo  ssoobboo  ((šštteevviilloo  eennooppoosstteelljjnniihh  ssoobb  jjee  oommeejjeennoo))::  

11..  ddaann::  1155,,0000  €€  nnaa  oosseebboo  
22..  ddaann::  3399,,0000  €€  nnaa  oosseebboo  
33..  ddaann::  3344,,0000  €€  nnaa  oosseebboo  

 
Splošne informacije: 

� Cena izleta velja po priloženi lestvici. 
� Ponudba je izvedljiva ob predhodni rezervaciji. 
� Kar v predstavljenih programih ni posebej navedeno, veljajo splošni pogoji agencije Autentica, ki so 

objavljeni na spletni strani www.autentica.si . 
� Pridržujemo si pravico do spremembe cen v primeru, da bi prišlo do spremembe tarif dobaviteljev.  
� V ceni je že vključen DDV 
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Strokovna ekskurzija je ena od rednih aktivnosti, ki jih Društvo za razvoj slovenskega podeželja izvaja v okviru svoje 
vloge informiranja, usposabljanja in promocije. Njen namen je ogled dobrih praks v in mreženje na mednarodni ravni. 


