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PRAHA TILBUD
Avreise 4.mai - 6 dager kr. 6990,-

Praha:
Med sin tragiske og
romantiske historie har
Tsjekkias hovedstad Praha
tiltrukket seg mennesker i
mange hundre år. Den
vakre byen ved Moldaus
bredd er en arkitektonisk
opplevelse der hver eneste
lille stein rommer historie.
Det er nesten umulig å ikke
bli bergtatt av den magiske
atmosfæren i denne byen.
Museene er mange,
samtidig er byen i seg selv
et eneste stort, levende
museum, med yrende
gateliv og spennende
butikker.
Severdigheter, restauranter
og «vannhull» finnes overalt,
og shoppingtilbudet er ikke
bare imponerende , men
også rimelig.

Dag for dag program
Dag 1: Østlandet - Trelleborg
Vi møtes til avtalt tid på morgenen og beveger oss i retning
Sverige, men vi tar oss tid til en kaﬀekopp og litt kringle før vi
fortsetter over på svenske veier med flere pauser underveis før
vi kommer frem til Trelleborg hvor TT-line sin båt ligger og
venter på oss. Felles middag ombord etter innsjekk.

Dag 2: Travemünde - Praha
Vi våkner opp og spiser litt frokost før vi går iland til vår
ventende buss og ruller mot Tsjekkias hovedstad Praha. Ved
ankomst storbyen sjekker vi inn på flotte Jurys Inn Prague
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Hotel i sentrum av byen. Her skal vi bo i 3 netter. Vår
reiseleder gir gjerne råd om hvor dere kan gå for å oppleve
byen på kvelden.Men først felles middag på hotellet

Dag 3 - 4: Praha
Reisefakta:

• Bussreise
• Båtreise Trelleborg -

Travemünde t/r med plass i
innvendig dobbelt lugar
• 3 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom på Jurys Inn
midt i sentrum av Praha

Etter frokost dag 3 og 4 vil vår lokale guide ta oss med på en
ca 2,5 timers rundtur i Praha. Noe med buss og noe til
fots.Blant det vi får se er det fantastiske borgklomplekset og
St.Vitus-katedralen. Men vi går også ned «Mala
Strana» ( Lillesiden ) og krysser den berømte Karlsbroen.
Underveis informerer guiden om Prahas historie. Rundturene
avsluttes på forskjellige steder ca kl.11.30, men den ene dagen
avslutter vi på rådhusplassen i «Stare Mesto», gamlebyen,
foran det berømte astronomiske uret. Resten av dagene fri til
egne gjøremål. Kanskje et besøk på spa, eller en tur i Josefov,
byens berømte jødiske bydel..? Reiseleder er behjelpelig med
forslag. Felles middag på lokale restauranter begge kveldene

• Byguide i Praha - 2

formiddager
• 5 frokost
• 5 middag hvorav 1

Folkloreaften samt en middag
inkl prøvesmaking av øl på
lokalt bryggeri

Dag 5: Praha - Travemünde
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet. Vi tar plass i bussen og
setter kurs mot Travemünde i Tyskland, derfra skal vi sove oss
over vannet tilbake til Sverige og Trelleborg, felles middag
ombord før vi faller til ro i våre lugarer.

• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom/lugar: kr. 2490
Reisevaluta: Tsjekkiske korona
finnes i Forex bank men kan også
veksles kontant i Tsjekkia, debet og/eller kredittkort

Dag 6: Trelleborg - Hjemstedet
Vi ankommer Trelleborg på morgenen og starter hjemturen til
Norge. Flere stopp underveis og alle er hjemme i løpet av
kvelden.

Web:www.jurysinn.com

På Gjensyn!!

