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 Čebelarska zveza društev Maribor-strokobvna ekskurzija, za 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    

Zbirališče od 3.00 do 3.50 ure ob Čebelarskem centru Maribor, Streliška cesta 150. Brezplačno parkiranje 
varovano, za ograjo in snemano. 
Prtljago bomo nameščali na avtobus od 3.30 ure do 3.50 ure. 
Odhod ob 4.00 uri iz Maribora, vožnja čez Avstrijo v Nemčijo. Prvi postanek naredimo v mestu Schloss Zel 
lan der Pram, v Avstriji, kjer se srečamo s predsednikom apiterapevtov Avstrije, gospodomm Leitingerjem. 
Sledi vožnja skozi 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. Sledi  ČEBELARSKI OGLED: vpliv vodnih 
tokov, energetskih motenj na čebelje družine, pri gospe Irene Schachtner, članico Nemške aterapevtske 
zveze. Nadaljujemo z vožnjo v Praporište. Obisk Terčeve rodne vasi, ogled spominske plošče in srečanje z 
županom mesta Kdnye, ki nam pripravlja program. Vožnja v hotel Ennius v 25km oddaljenem mestu 
Klatovy, namestitev,   večerja in nočitev. (TELEFON HOTELA: Address: Randova 111, 339 01 Klatovy,  
Phone: +420 376 320 567 
 

2.dan, sobota 28. september  Praporište - Praga  

Po zajtrku ob 7,00 uri, sledi odhod ob 8.00 do dvorca Koleš, ogled muzeja in srečanje z Gabrielo Hiklovo, 
predsednico ČAPIS (češka apiterapevtska organizacija). Sledi 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. Program so nam pripravili Češki čebelarji: 
Smolík Miroslav in Ing. Stibor Petr, podpredsednik Čebelarske zveze Češke. Ob 12.00 se vkrcamo na ladjo, 
vožnja po Vltavi , kosilo, nato ogled nekaterih znamenitosti mesta. Nočitev v hotelu. Address: Mírového 
hnutí 2137/7, 149 00 Praha 4-Chodov, Czechia 
Phone: +420 608 877 424 
 

3. dan, nedelja 29. september  Praga –Kačina- Nasavrky večerja in nočitev 

Zajtrk od 7.00 uri. Ob 8.00 vožnja do dvorca Kačina , kjer si bomo ogledali čebelarski muzej. Nadaljujemo v 
NASAVRKY, kjer obiščemo čebelarsko šolo SOUV.VUC, o.p.s. Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky  
Telefon: 469 677 128. 
 Po kosilu,  in namestitvi na šoli, srečanje z vodstvom šole, prikaz programa in ogled . V sklopu šole je tudi 
čebelarska trgovina. Tu tudi vežerjali, prenočimo in zajtrkovali. 
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4. dan, ponedeljek, 30. september  Nasavrky – Brno  – Maribor v 

Zajtrk ob 7.00 in ob 8.00 uri 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. Ogled pivovarne  Starobrno, kosilo z degustacijo piva. Obisk čebelarske 

trgovine. Preostane le še vožnja preko Dunaja v Maribor (380 km), 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 bilo doplačilo 50,00 € (torej, če kdo želi sedeti sam). Za enoposteljno sobo (za vse 

nočitve) je bilo doplačilo 80,00 €. 

Ob prijavi ste navedli s kom želite sedeti na avtobusu in bivati v sobi, kar je razvidno iz sedežnega reda, ki je 
v prilogi informacij, ki jih dobite na avtobusu. 

Za vegana ali vegetarijanec, ste se opredelili ob prijavi, kar je upoštevano in sporočeno na lokacije. 

Po plačilu akontacije v višini 100 € boste preostanek plačali v gotovini na dan odhoda pri g. Vogrincu.  

 

Na pot vzemite veljavni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in mednarodno zdravstveno 
zavarovanje! 

PROGRAM IMEJTE PRI SEBI, ZARADI TELEFONSKIH ŠTEVILK, V PRIMERU POTREBE 

TELEFON,  VLADO PUŠNIK +386 41 610 110 

Telefon voznikov bomo posredovali prvi dan potovanja. 

Češko valuto, češke krone, bomo lahko nabavili v mestu Klatovy, kjer nočimo.  

Tečaj: 1€ je 25 kron 
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