7 dage
Prag - Den gyldne stad
Prag og Tjekkiet er rejsemålene, som mange gerne vender tilbage til igen og igen.
En stor og flot by med tilnavnet ”Den Gyldne Stad” der breder sig på begge sider
af Moldau floden. Spændende oplevelser med fortiden, samt nutidens
internationale storbymiljø.
Afrejse D. 22.08. Kl. 08.00

Hjemkomst D. 28.08. Kl. 15.10

Pris.: pr. pers. i dobb.vær Kr. 6.795,00

Enevær. tillæg.:

Kr. 1.450,00

1. dag: Efter opsamling kører vi til Færgen hvor vi skal med til Sassnitz. Morgenmad
ombord, frokost undervejs, herefter kører vi imod den berømte tyske by, Dresden, som
ligger ved floden Elben. Det var en af de byer der blev hårdest ramt under anden
verdenskrig. Trods dette er byen genrejst på flotteste vis. Vi bliver indlogeret på vores
hotel og middagen venter os
2. dag: Efter morgenmad skal vi naturligvis se den gamle bydel. Vores rejseleder går
en tur igennem det historiske centrum, hvor vi
bl.a. skal se Frauenkirche, et af de helt store
bygningsværker som er genopbygget, vi skal også
til Brühische Terrasse, hvorfra der er en
pragtfuld udsigt over Elben. (Frokost inkl.) i
Dresden Efter frokost kører vi til Prag. Vi
ankommer til vores hotel i Prag sen
eftermiddagen. Her skal vi bo de næste 4 nætter.
Efter indkvartering på hotellet, byder vi på
aftensmad på en lokal restaurant.
Alle dage skal vi transportere os med sporvogn/metro, hvilket er
den nemmeste måde at komme rundt i
Prag.
D.V.S. at Prag er ikke velegnet til
gangbesværede
Vores lokalguide møder os alle 3 dage på
vores hotel, efter morgenmad hvor vi så skal
ud og opleve Prag.
3. & 4. dag.: Skal vi bl.a. se Slottet – Vensels Plads – Det
Astronomiske Ur – Teyn Kirke (Thyco Brahe) Karlsbroen –
Borgen Hradcany – Sankt Vitus (Prags Domkirke) Den Gamle By og det Jødiske
kvarter. (Entreer til div. besøg , samt frokoster i Prag ej inkl.)

OBS !!
Disse 3 dage skal man gå meget, her skal man have gode sko på.

Herefter skal vi på aftentur til Krizikova-Fontana, (Entre incl.) springvandet med de
tusindvis af farver akkompagneret til musik. Aftensmad på en nærliggende restaurant.
(inkl.)

Aftensmad og sejltur på Moldau med Buffet ombord (inkl.)

5. dag: Morgenmad på hotellet. Om
formiddagen kører vi til ”Det Gule
Marked”. Der er Prags svar på en basar.
Her kan man gøre en god handel. Efter
besøget på markedet kører vi tilbage til
centrum. Resten af dagen er til fri
disposition med rig lejlighed til at
udforske butikker,
restauranter og seværdigheder.
Om aften skal vi til folkloreaften, med middag inkl. vin og musik

6. dag
Efter morgenmad, kører vi nord på igen til
vores overnatnings hotel nord for Berlin
Undervejs stopper vi i Lübbenau, som ligger i
Spreewald,(Floden Spree) et lavtliggende
landområde nord for Dresden der er
gennemskåret af kanaler, hvilket gør området
ufremkommeligt for almindelige køretøjer. I
stedet benytter man sig af
såkaldte ” Kahner” der
fragter såvel personer som
varer, herunder især de grøntsager som området er kendt for at
avle. I Lübbenau går vi ombord på de særprægede ”Kahner” og
tager med på en flot og afslappende Kahnsejlads med (frokost
inkl.) i skoven. En oplevelse som virkelig sætter sig i erindringen. Herefter sættes
kursen mod vort overnatnings hotel i Chorin, hvor vi bliver indlogeret og spiser
aftensmad.

7. dag: Efter morgenmad på hotellet, kører til Sassnitz, hvorfra vi skal med færgen til
Rønne. Ombord spiser vi frokost og ankommer til Rønne efter en oplevelses tur der
siger ”spar 2” til alt hvad der kunne tænkes af natur og kultur.

Inkl. i prisen: Færgen T/R, 1 x
overnatning i Dresden, 4 x overnatning i
Prag, 1 x
overnatning på hjemrejsen, 7 x morgenmad, 4 x frokost, 6 x aftensmad, byrundtur i Dresden,
lokal guide i 4 dage i Prag, byrundtur i Prag, sporvogn, metro, sejltur på Moldau med buffet
ombord, Krizikova Fontana i Prag, folkloreaften med middag inkl. vin og musik i Prag,
Bumletog, samt Kahn sejllads i Spreewald, tysk, tjekkisk & dansk moms, vejskat, bus i 7 dage,
rejsegarantifond m.m.

