PRAG
27-30 april

En resa till Prag innehåller allt du kan önska sig av en europeisk storstad,
här finns restauranger med kök från världens alla hörn, tusentals pubar,
billig shopping och ett rikt kulturliv.
Under den lediga tiden kan du välja att utforska staden på egen hand eller
följa med på en utflykt till Plzeñ- den tjeckiska ölens huvudstad.
Med vår svensktalande guide får du uppleva Prag på allra bästa sätt!

Dag 1.
Flygresa med SAS till Prag där vi ankommer ca 11.00. Vår svensktalande guide möter gruppen och vi tar en privat transferbuss till
hotellet för incheckning. Eftermiddagen spenderas på egen hand. Samling igen på kvällen för en trerättersmiddag på U Dvou Panu
inkl .kaffe. Ej måltidsdryck.
Dag 2.
Stadsvandring
Samling på hotellet för en gemensam stadsvandring med vår guide. Med buss tar vi oss till Pragborgen för att sedan promenera
till den ”Lilla Sidan” och Karlsbron. Gemensam trerätters lunch inkl. dryck (ett glas vin/öl/läsk/vatten) samt kaffe. Efter lunchen
fortsätter turen över Karlsbron och avslutas på Gamla stans torg. Kvällen spenderas på egen hand.

Dag 3.
Frivilligt tillval- Utflykt till Plzeñ och Pilsner Bryggeri
Allt öl var mörkt och grumligt fram till 1842. Då kunde det nystartade bryggeriet i Pilsen, Böhmen, med hjälp av lagermetoden
introducera ett öl som var gyllene och klart. Detta var inte det första lagerölet, vilket man ibland hävdar, men det var det första
som var gyllene och klart. Inom lagerfamiljen är pilsner den öltyp som alltsedan dess varit mest spridd.
Originalbryggeriet är fortfarande i gång och ölet säljs i många delar av världen under varunamnet Pilsner Urquell. Man lade till
beteckningen Urquell, som betyder ursprung eller original, år 1898 i ett sent försök att skydda produktens identitet. Det kan bara
finnas ett original när det gäller pilsner och detta finns här.
Plzeň (Pilsen) är en stad i västra Tjeckien med ca 165 000 invånare. Staden är ett administrativt centrum i Plzeň-regionen och
Tjeckiens fjärde största stad. Den ligger 90 km väster om Prag. Plzeň ligger vid sammanflöde av fyra floder: Radbuza, Mže, Úhlava
och Úslava vilka tillsammans skapar en ny flod – Berounka. Staden är mest känd för sitt stora bryggeri men under vår guidade
rundvandring får vi se många av stadens historiska platser och byggnader. Turen avslutas i Gamla stan. En tvårätters lunch inkl.
kaffe och öl ingår. Tillbaka i Prag ca 15.00.
19.00 Samlas gruppen för gemensam tur med en veteranspårvagn. Under resan bjuds det på mousserande vin och
dragspelsmusik. Därefter tar vi linbanan upp till Restaurang Nebozizek där en trerättersmiddag inkl. dryck och kaffe serveras.
Restaurangen bjuder på en fantastisk panoramautsikt över Prag- en kväll som du sent kommer att glömma!
Dag 4.
Hemresa
Efter frukost lämnar vi hotellet och beger oss mot flygplatsen och lyfter mot Arlanda där vi landar på eftermiddagen.
HOTELL
Ibis Old Town Hotel
Hotellet ligger i hjärtat av Gamla Stan, 10 minuters promenad från Gamla Stans torg samt Vaclavplatsen. Alldeles intill hotellet
ligger är ett nytt köpcentrum som tillhör ett av de största i Europa. 271 rum är utrustade med satellit-TV, Wi-Fi, telefon,
luftkonditionering, dusch och toalett.
OBS: Stora bussar kan inte köra ända till hotellet och kan inte vänta utanför hotellet vid avresan.
Ca. 150-200m att gå. Bärhjälp av bagage ingår

PRIS:

6.675:- per person

Inkluderat i priset:
Bussresa Norrtälje-Arlanda t/r
Flygresa Arlanda-Prag t/r med SAS
Del i dubbelrum inkl. frukost på Ibis Old Town Hotel
Alla transporter, samt svensktalande guide enligt program
Välkomstmiddag dag 1. Ej måltidsdryck
Guidad stadsvandring i Prag dag 2 inkl. 3-rätters lunch inkl. dryck
Spårvagnstur, linbana samt 3-rätters middag dag 3, inkl. dryck

Tillkommer:
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris
Reseförsäkring
Enkelrumstillägg: 1.445:Utflykt till Plzeñ inkl. lunch: 850:- (min 20 resenärer)

Med reservation för eventuella ändrade transportkostnader
samt skatte-, tull-, avgifts- och valutaförändringar

