Čebelarska zveza društev Maribor vabita tečajnike apiterapije na
strokovno ekskurzijo v

Avstrijo, Nemčijo in na Češko
27. do 30. september 2019
1.dan, petek 27. september

Maribor-Schloss Zel lan der Pram – Passau – Praporište

Odhod ob dogovorjeni uri iz Maribora, vožnja čez Avstrijo v Nemčijo. Prvi postanek naredimo v mestu
Schloss Zel lan der Pram. Sledi PASSAU. Mesto na polotoku ob Donavi, v katero se izlivata reki Inn in Ilz, je
dobilo naziv "bavarske Benetke", pa tudi "mesto treh rek". Že v 8. stol je sv. Bonifacij tukaj ustanovil škofijo,
ki je kar nekaj stoletij obsegala ogromno ozemlje. Nekoč so v pristanišču pristajale ladje natovorjene s soljo,
danes pa lahko občudujemo velike turistične ladje, ki plujejo po Donavi. Med sprehodom po mestu, si
ogledamo mogočno katedralo sv. Štefana, ki slovi po največjih cerkvenih orglah na svetu, imenitne
patricijske hiše, cerkev sv. Mihaela, Rotovž, živahno pristanišče, STROKOVNI ČEBELARSKI OGLED: vpliv
vodnih tokov, energetskih motenj na čebelje družine. Vzorčni primeri – prikaz v naravi. Pogovor s
čebelarjem in apiterapevti z območja Passau-a. Vožnja v Praporište. Obisk Terčeve rodne vasi. Srečanje s
predstavniki. Vožnja v hotel, večerja in nočitev.
2.dan, sobota 28. september

Praporište - Praga

Zajtrk, Vožnja v Prago, eno najlepših evropskih prestolnic, ki nas očara s čudovitimi palačami, cerkvami in
ulicami, ki še danes dihajo z isto srednjeveško sapo kot takrat, ko se je imenovala zlata Praga. Mesto z več
kot tisočletno zgodovino je kljub številnim nesrečam ohranilo podobo prestolnice naklonjene umetnosti.
Najprej se zapeljemo na grič nad levim bregom Vltave in obiščemo zgodovinski kompleks Hradčane. Praški
grad je že stoletja sedež čeških vladarjev, v znameniti gotski katedrali sv. Vida so grobovi čeških kraljev in
svetnikov: sv. Vida mučenca iz obdobja preganjanja kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom, sv. Janeza
Nepomuka in sv. Venčeslava, tudi grob Barbare Celjske, v najpomembnejši romarski cerkvi Loreto se nahaja
kopija Nazareške »svete hiše«, Sprehodimo se tudi po občudovanja vrednih grajskih dvoriščih in po
znameniti »Zlati ulički.« Med sprehodom po mestu se ustavimo na slavnem Karlovem mostu s katerega so
vrgli v reko sv. Janeza Nepomuka, navduši nas mestni trg s številnimi lepimi palačami in mestno hišo na
kateri občudujemo slavno astronomsko uro, spomenik Jana Husa, staro univerzo Carolinum, STROKOVNI
ČEBELARSKI OGLED. Za konec dneva nas čaka še pristno češko doživetje vožnja z ladjo in večerja na ladji.
Nočitev v hotelu.
*Ogled Prage prilagojen strokovnemu čebelarskemu ogledu.
3. dan, nedelja 29. september Praga – Hulice - Nasavrky večerja in nočitev
Zajtrk. Vožnja v Hulice, kjer si bomo ogledali interaktivni prikaz čebelje družine. Sledi ogled Vodnega doma v
neposredni bližini. Nadaljujemo v NASAVRKY, kjer obiščemo čebelarsko šolo. STROKOVNI ČEBELARSKI
OGLED: Srečanje s češkimi čebelarji in apiterapevti. Srečanje s predstavniki apiterapevtske organizacije. Po
končanih ogledih , prespimo v prostorih šole.
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4. dan, nedelja 30. september Nasavrky – Brno – Maribor v
Zajtrk in vožnja v BRNO. Sprehod po starem mestnem središču moravske prestolnice ob vznožju slikovitega
češko-moravskega gričevja. Grad Špilberk, gotska katedrala sv. Petra in Pavla, prostran Zelenjavni trg z
lepim vodnjakom, imenitne palače in cerkve so zagotovo vredni ogledaPreostane le še vožnja v Maribor,
kamor prispemo v večernih urah.
CENA: EUR (45 oseb), 300,00 €

sklic: SI00 2019

Cena je izračunana marca 2019.
Cena na osebo znaša 300,00 €, za tečajnike 5. generacije apiterapevtov je cena 250,00 €. Za dodaten prosti
sedež na avtobusu je doplačilo 50,00 € (torej, če kdo želi sedeti sam). Za enoposteljno sobo (za vse nočitve)
je doplačilo 80,00 €.
Način plačila: 100,00 € ob prijavi, ostalo pred odhodom na avtobusu z gotovinskim plačilom.

Ob prijavi prosim nakažite akontacijo, saj vam nakazilo zagotavlja prosto mesto.
ČEBELARSKA ZVEZE DRUŠTEV MARIBOR, STRELIŠKA CESTA 150, 2000 MARIBOR
TRR: SI56 1934 0501 1005 481; DEŽELNA BANKA SLOVENIJE; BIC: SZKBSI2X
KODA NAMENA: GDSV
NAMEN NAKAZILA: EKSKURZIJA 2019
SKLIC: SI00 2019
ZNESEK NAKAZILA: 100,00 €
Svoje prijave s polnimi podatki oddate na elektronski naslov tajnistvo@czdm.si
Ob prijavi prosim nujno navedite s kom želite bivati v sobi oziroma ali želite bivati v enoposteljni sobi.
V kolikor ste vegan ali vegetarijanec to ob prijavi prosim sporočite.
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest.
Letos ne delamo sedežnega reda za avtobus, sporočite samo, če želite sedeti sami.
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