УПП ТРЕВЛ, КОЛЕГИЈУМ и КОМПАС Београд
ВАС ПОЗИВАЈУ У
град боема, пива, култире и доброг провода
најлепши европски град!

златни

ПРАГ
12. мај - 18. мај
http://prag.uzelipapoludeli.org
prag@uzelipapoludeli.org

Тврђава Храдчан

Зашто баш Праг?
Када смо размишљали о организацији овог лудила, тј. да проширимо добар провод са журки и
на путовања, разглабали смо где би смо могли ићи. Тренутно су актуелне туре по медитерану, ал' ту
има један проблем. Видиш све и не видиш ништа. Доста времена проведе у аутобусу, а конкретно
нигде дуже од пар сати. Све то прати невероватан умор.
Праг је најлепши град у ком сам икада био, а био сам свуда. Толико романтике, лепоте и
доброг провода ме је потпуно задивило. Стога смо дошли на идеју да организујемо пут и провод баш
тамо. Јееее! :).
Пре свега, за све ово потребна је професионална организација пута. За то су се побринуле
реномиране агенције Колегијум и Компас и максимално нам изашле у сусрет са најјефтинијом
понудом и најбољим условима и водичима, а пре свега што су направили овај аранжман само због
нас.
Е сада, оно што сте чекали цело вече - монолог :).
Циљ овог путешевствија је пре свега добро зезање. Енергија и расположење које прати наше
журке, пратиће нас и на овом путу. Ми ово радимо из љубави, а циљ нам је да скупимо добру екипу
и да се запутимо тамо где је боемија као појам настала :).
Свако ко је икада путовао било где, зна да га лако може сачекати мачка у џаку. Зато смо се и
обратили професионалцима, агенцијама са лиценцом и искуством. Са нама вам се не може десити да
вам треште народњаци у бусу, да вас ставе у прљав хотел или да је водич уствари матора баба са
повезом преко ока која не зна српски, а пљоска са вињаком јој вири из џепа :).
Све се може договорити, од избора седења у бусу, екипе у соби, факултативних излета,
слободног времена, који дан се које гаће носе, које пиво треба пити после петог итд... :)
Оно што вам се може десити у Прагу је да идете градом отворених уста и да не можете да
верујете својим очима да је сваки детаљ као из бајке. Буквално! Можда вас иза ћошка спопадну
Ивица и Марица са криглом пива. :) Град у коме се може много научити, увече налокати доброг
пива, а онда отићи на Карлов мост и гледати лабуде (без птичијег грипа ;) како пливају Влтавом. Пет
пуних дана ће вам бити таман да осетите невероватан дух који овај град поседује.
У повратку смо изабрали посету Братислави пре него Будимпешти из разлога што је
Будимпешта много ближа, а многи су у њој били и по више пута. Братислава је такође прелеп град.
Видећемо и доста од њега.
Треба напоменути да Праг није скуп град, а да је савршен за шопинг, нарочито гардеробе
(цице, навалите :). По мојим информацијама, цене су као у Београду, а храна је јефтина.
Обавезно понесите фото апарате, камере и све што вам падне на памет, а сав материјал ћемо
окачити на сајту. Видећете да ће вам меморије/филма бити мало за све оно :). Они који су као ја, нека
воде белешке, па нек пишу после свој путопис. Најбољи ћемо наградити неким картама за журке и
неким Линкусом :).
Агенције су нам изашле у сусрет и што се тиче термина, јер се полази 12. маја, увече, што му
дође петак, тако да се што мање губи од радне недеље. Повратак је 18. маја, ујутро. Ово не би
требало да представља проблем ни запосленима ни студентима, а поготову вечним студентима :).
Сума сумарум, овај град се не гледа, већ доживљава! Ко не пође - магарац ;).
Ко није спреман за првокласно зезање, добро друштво, пиво, лепоту, хедонизам и авантуру,
нек одмах одустане од читања даљег текста, остали, скролујте на доле :).

План и програм пута
12. мај 2006. - БЕОГРАД
Састајемо се у 20 сати на паркингу испред Сава центра. Одлазак према мађарској
граници. Ноћна вожња.

13. мај 2006. - ПРАГ
Вожња преко Словачке. У Праг стижемо у поподневним сатима. Смештај у хотел.
Слободно време. Увече одлазак у једну од најпознатијих прашких пивница. Ноћење.

14. мај 2006. - ПРАГ
Доручак. После доручка полазак на разгледање града
аутобусом. Видећемо Народни музеј, Вацлавске намести и
Оперу, а онда пешака до Чеховог моста кроз јеврејски кварт,
преко Староградског трга до чудесног Карловог моста.
Слободно за шетање и самосталне посете различитим музејима и
локалитетима. Могућност вечере и ноћне вожње по реци Влтави
бродом. Ноћење.

15. мај 2006. - ПРАГ
Доручак.
После
доручка
крећемо
на
факултативно разгледање Храдчана локалним
водичем. Видећемо замак, Витову готску цркву и
Златну улицу где је радио и живео Франц Кафка.
Слободно поподне. Увече одлазак у један од
бројних клубова или пивница, по слободној вољи.
Ноћење.

16. мај 2006. - ПРАГ
Доручак. Задњи дан у Прагу користимо за
шопинг или самостално разгледање града, или и
једно и друго :). Они који желе сазнати како Чеси
праве пиво имаће могућност посете пиваре
Златопрамен. Слободно време. Увече одлазак у
лумповање. Ноћење.

17. мај 2006. - ПРАГ и БРАТИСЛАВА
После доручка крећемо према Братислави. У главни
град Словачке стижемо у поподневним сатима. Краћи обилазак
града. Видећемо тврђаву, обићићемо Мартинову катедралу,
Михалски торањ, Главни трг, Приматову палату, стару
градску кућу и Моцартову палату, где је славни геније
одржао један од својих првих концерата. Након слободног
времена за шетање по граду крећемо према Мађарској. Ноћна
вожња.

18. мај 2006. - БЕОГРАД (долазак кући)
У јутарњим сатима долазак у Београд, на паркинг испред Сава центра.

А сада оно што агенција тражи од нас, а од њих амбасаде :):
Цена аранжмана је 179.- еура у динарској противвредности. Начин плаћања је готов
новац, кредитна картица, кредит банке.
●

Аранжман укључује:
- превоз аутобусом високе туристичке класе (Ласта превозник)
- 4 ноћења са доручком у хотелу **/*** (собе су трокреветне и четворокреветне)
- организација пута и вођење

●

Аранжман не укључује:
- чешка и мађарска виза је бесплатна, словачка је 25.- еура
- обавезно међународно здравствено осигурање, 1.- еуро по дану)

●

Доплате по избору:
- вечерња вожња бродом по Влтави са вечером
- обилазак тврђаве Храдчан са водичем
- излет у пивару Златопрамен
- улазнице за градске музеје
- улазнице у клубове
- пиво у неограниченим количинама :)

●

Потребна документација за визу:
- важећи, потписан пасош минимум још 3 месеца од истека визе
- 3 фотокопије прве странице пасоша
- 3 фотографије формата за пасош новијег датума
- запослени: 2 потврде о сталном запослењу са назначеним примањима
- студенти: 2 потврде о студирању, оригинал и фотокопија индекса
- лична карта, фотокопија
- здравствена књижица, оверена, на увид и фотокопија
- међународно здравствено осигурање за цео период

Некомплетна документација се неће примати!
Минималан број путника за реализацију аранжмана је 40.

Рок за пријаву је најкасније 14. април, због конзуларних послова, тј. виза.
ЗА ОВО ПУТОВАЊЕ ВАЖЕ ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА
(YUTA СТАНДАРД)

Контакт и додатне информације:
Урош # 064 244 89 80
Мирко # 064 429 03 96
prag@uzelipapoludeli.org
www.uzelipapoludeli.org

Аранжман је реализован путем агенције Компас, Београд, Лиценца бр. 69

Пријаве и документа се подносе у агенцији Компас, Обилићев Венац 26.

Историјат Прага
Подручје Прага је било насељено још у палеолитско доба. Око двеста година пре
нове ере, ово подручије насељавају Келти и утврђују град под именом Завист. Касније ово
подручје насељавају Германи који асимилују или протерују Келте.
Словени коначно заузимају град у четвртом веку и воде многе битке са Аварима око
њега.
По легенди, град је основала принцеза Либуша и њен муж
Премисл, оснивач истоимене династије.
Првобитна утврда је подигнута доцније, у деветом веку, на
брду изнад десне обале реке Влтаве и назван је Вишеград, као пандан
дотадашњој утврди Храдчани.
Убрзо постаје важан саобраћајни чвор и трговачи центар. Имао
је значајну популацију Јевреја и јеврејску четврт.
У
четрнаестом
веку,
под
владавином Карла четвртог, Праг
постаје престоница Светог римског
царства. Карло подиже значајне
грађевине у граду, као што је чувени Карлов мост, најлепши
од једанаест мостова на којима Праг лежи, катедралу Светог
Вита, најстарију катедралу у централној Европи, као и
најстарији словенски универзитет, Каролинум, основан
1348. године (дакле мало пре Косовске битке :). Тада подиже
и Нови град, за разлику од старог, главног прашког језгра који је био дотадашњи центар. У
том периоду град се значајно развија, а у град долазе многобројни трговци из Италије,
Немачке и других региона средњевековне Европе.
У Прагу је радио и теолог и професор
Универзитета, Јан Хус, и касније био спаљен у
Констанци 1415. године због својих идеја да
реформише католичку цркву много пре Мартина
Лутера, који је оснивач протестантизма.
Град убрзо потпада под аустријску управу,
касније аустроугарску, а тек 1918. године, постаје
главни град Чехословачке.
За време Другог светског рата, 1939. године, град потпада под нацистичку
окупацију, а 1945. године у град улазе совјетске трупе. Од тада па до 1989. године,
Чехословачка је комунистичка, тоталитарна држава. "Плишана револуција" је избила 1989.
године и тада је свргнут комунистички режим. Земља се окреће тржишној економији и
демократском уређењу, а 1993. Чеси и Словаци су се мирно разишли у две државе, Чешку и
Словачку.
Данас је Република Чешка чланица Европске Уније и једна од
најразвијенијих држава бившег Источног блока.

О Прагу, Чесима и Чешкој

- Радно време у Прагу је од 8ч сати пре подне до 17ч после подне. Зависно од радње.
- Град има око 1.200.000 становника.
- Праг се налази у централној европској временској зони, дакле као и Србија.
- У делу града под именом Жижков се налази највероватније највећа концентрација
пивница и пабова на свету! Чеси су познати по пиву и уживају у њему. Милиони туриста
посете Чешку сваке године само због пива.
- Поред фудбала у Чешкој је јако популаран спорт хокеј на леду.
- Пражани не воле да их називају источним Европљанима, већ себе сматрају за
централне Еврољане :).
- У Прагу је јако јефтина гардероба.
- Праг има јако добар метро систем. Где год да се нађете, у центру града сте за 15
минута.
- Пражани су велике пивопије. Цео град је пун пивница и у свима се точи добро
пиво! Традиционална чешка пивница или паб се разликује од енглеског паба. У чешком
пабу се пролази кроз узак ходник или собицу у коме се налази бармен који изводи
вратоломије са пивом (пивске вратоломије :). Ту су поред обавезно и два-три стола за
окореле пивопије, а у другим просторијама се поред пића служи и храна.

Храдчани
За Храдчане се каже да је највећи замак на свету, дужине 570
метара и просечне ширине од 190 метара. Датира из 8. века. Био је
незавсина општина/град до 1784. године. Катедрала Светог Вита се
налази у оквиру истог комплекса.

Вишеград
Потиче из 10. века и налази се на брду изнад реке Влтаве. У њему
се налази црква Светог Петра и Павла као и вишеградско гробље.
Вишеград и околина су саставни део града Прага од 1883. године.

Више о Прагу можете прочитати на следећим линковима:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Prague
- http://wikitravel.org/en/Prague
- http://www.prague-city.cz/
- http://www.prague360.com/360/
Припремио и са грешкама откуцао:
Урош Лепота
www.uzelipapoludeli.org

