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Prag
Prag(t)fuld og autentisk
Prag, ”Den gyldne stad”
Prag har fået tilnavnet på grund af sine
utroligt velholdte huse og bygninger, og
om aftenen, når solen sender sine sidste
stråler ud over hustagene, så får de det
berømte gyldne skær. Prag er den tredje
mest besøgte storby i Europa efter Paris
og London. Det historiske centrum ligger
på begge sider af floden Moldau, der
løber igennem byen.

Byvandring i Prag
Vi begynder den første dag i Prag med
en byvandring, hvor rejselederen viser
rundt i den historiske bydel. Vi ser naturligvis rådhuspladsen med det Astronomiske ur, Tyn Kirken, hvor Tycho Brahe,
vores berømte landsmand, ligger begravet og Karlsbroen, der forbinder de to
bydele, hvor man finder et stort antal
gadehandlere og musikanter. Hele byturen foregår til fods, så husk at medbringe de gode travesko.

Efter byrundturen får man tid til at udforske seværdighederne på egen hånd.
Der er et utal af restauranter og cafeer,
hvor man kan spise frokost og drikke en
af de berømte tjekkiske øl.

Udflugt til Karlstejn og Rückl krystal
glasværk
På vej til Karlstejn besøger vi glasværket Rückl, som har eksisteret igennem
300 år. Ud over en rundvisning på fabrikken bliver der også mulighed for at
købe krystalglas eller nyde en lille forfriskning. Fabrikken producerer bl.a.
”den tjekkiske løve statuette”, der uddeles ved Tjekkiets årlige filmfestival.
Vi fortsætter til landsbyen Karlstejn, hvor
der er tid til frokost. Der er også mulighed for at se Kejser Karl d. 4´s imponerende jagtslot. Det er den samme Karl,
der har lagt navn til bl.a. Karlsbroen.
Jagtslottet brugte han, når han trængte
til at komme væk fra livet ved hoffet eller
fra en af de fire koner, han mere eller
mindre fik taget livet af.

Prags borg / ”Det gule marked”
Vi besøger Prags borg der gennem mere end tusind år har været hjem for bøhmiske konger, tysk-romerske kejsere,
tjekkoslovakiske og senere tjekkiske
præsidenter. En lang række afgørende
begivenheder i disse nationers historie
har fundet sted på borgen, der har en
central placering i Østeuropas historie.
Man kan i stedet vælge at besøge ”Det
gule marked”. I den ene afdeling kan
man købe fødevarer og husholdningsartikler, og i den anden afdeling er der tøj,
bælter og sko og alt andet, hvad hjertet
kan begære.

5 dage
Afrejse
26.04*
25.05**
11.10*

Hjemk.
30.04
29.05
15.10

Pris
2975,3175,2975,-

Rute
1-2-3
1-2-3
1-2-3

Tillæg for enevær. 4 nætter * 450,** 600,Tilkøb 2 x aftensmad på hotellet 180,(Ved samtidig køb af sejltur)

Tilkøb 3 x aftensmad på hotellet 270,-

Nyt hotel

Tilkøb sejltur på Moldau floden 225,2 timer inkl. aftensmad
(Sejltur inkl. aftensmad kan tilkøbes separat)

Inkluderet i prisen:
4 overnatninger
4 x morgenbuffet
1 x aftensmad (ankomstdagen)
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Gedser-Rostock
Excl. Entréer
Valuta: Euro og Tjekkiske Koruna
Botel Albatros
Nabrezi Ludvika Svobody
110 00 Praha 1
Tlf.: 00420224810547
Hyggeligt bådhotel, beliggende tæt
ved centrum.
Alle værelser med bad og toilet.

