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IV РАЗРЕД – правац Инђија – Праг- Братислава- Инђија  (4 дана) 
 

 Превоз удобним туристичким аутобусом који није старији од 5 година, број 
седишта мора бити већи или једнак од укупног броја путника 

 Туристичког водича обезбеђује туристичка агенција по један на сваки 
аутобус. 

 Смештај у хотелу са ***звездице у Прагу  – 3 полупансиона, у цену 
урачунати све улазнице према  садржају путовања као и трошкове виза за 
Чешку, вожњу бродом по Влтави и ручак на броду . 

 Плаћање у најмање   7 месечних рата, финансирање од стране родитеља. 
 Реализација, април  2012 год. 

 
Екскурзија четвртог разреда планирана је ради обиласка  престонице Чешке и 
Словачке . Образовни васпитни циљ ове екскурзије  је упознавање ученика са 
Прагом   једним од најзначајнијих културних и политичких  центара Хабзбуршке 
монархије,  као и споменицима културе из времена успона Чешке из периода Карла 
Великог, затим места која обележавају погром јевреја из другог светског рата. 
Екскурзија укључује и упознавање са архитектуром и уметношћу  барока.  
 Првог дана је полазак из Инђије у раним јутарњим часовима преко 
Мађарске и Словачке . Долазак у Праг је планиран у вечерњим часовима, смештај у 
хотел и вечера. 
 Другог дана је планиран обилазак  „Старог града“ са бројним ренесансним 
и барокним грађевинама: Сатаромесне намјести са чувеним сатом Орлој, Вацлавске 
намјести, Тинске катедрале, Јеврејске четврти са више синагога, готкси Карлов 
мост украшен барокним структурама. 
 Трећег дана је предвиђен наставак разгледања града: „Мала страна“ и 
Храдчани и катедралом Светог Вита, Златне улице, затим смену страже испред 
новог краљевског дворца, стари краљевски дворац, затим базилику Светог Ђорђа.  
Овог дана је планирана вожња бродом  по Влтави и ручак на броду.  
 Четвртог дана је после доручка предвиђено напуштање хотела и одлазак за 
Братиславу. У Братислави је предвиђено разгледање града: брда Славин са 
тврђавом, Јеврејске четврти, катедрале Св. Мартина из XI века, Старог трга, 
позоришта, Бискупске палате, Старог места са градском већницом. Повратак у 
Инђију је предвиђен у вечерњим сатима. 


