Välkommen till Prag och deras underbara julmarknader 7 – 11 december 2017
Alla tider anges i lokal tid, Sverige och Tjeckien ligger i samma tidszon.
Observera att detta är ett utkast, tider och detaljer kan komma att förändras innan avresa
Allmän info
Hotellet heter Andante, är trestjärnig och ligger på adressen Ve Smeckach 4
Valutan heter Tjeckisk koruna, 1 SEK ger ca 2,65 CZK
Referenskod för flyget är 4O962T
Torsdag 7/12
Individuell incheckning på Luleå Airport, incheckningen stänger 9:30
och flyget avgår 10:00, reseledare finns på plats från ca 09:00. Vi får
ett uppehåll på Arlanda på 1 timme och 40 minuter vilket ger oss
gott om tid att ta oss till Terminal 5 där SK1767 ska ta oss till Prag
med beräknad ankomst 15:55. Vid ankomst till Prag hämtar vi ut våra
väskor och beger oss mot utgången där vår svensktalande guide
väntar på oss för att ta oss till hotellet. Efter incheckning finns det
några timmar till avkoppling innan vår gemensamma middag på
Plzenska Restaurace, eller Resturang Pilsen, beläget i en fantastisk
byggnad i Jugend-stil från början av 1900-talet.

Fredag 8/12 Stadsvandring med lunch – tillval 465 SEK
Klockan 10 går vår buss från hotellet till Pragborgen där stadsvandringen börjar. Vi
startar vid den norra ingången till borgen och fortsätter förbi kungsträdgården mot
St Vitus katedral som vi även ser från insidan, den första kyrkan till St Vitus ära
byggdes redan på 900-talet på samma plats, Vi fortsätter vandringen förbi gamla
kungapalatset och ut från själva borgen, här får man en fantastiskt utsikt över
staden Prag. Vi tar en paus när vi kommit ner från kullarna som utgör grunden till
Prags borg för lunch på den anrika resturangen svarte örn. Efter lunch fortsätter vi
över karlsbron och floden Moldau mot gamla stan. Turen avslutas på gamla stans
torg där det världsberömda astrologiska uret finns.

Lördag 9/12 Velke Popovice ölbryggeri – tillval 690 SEK
I den lilla byn Velke Popovice finns det bryggeri där ölet Kozel för första gången bryggdes. Bryggeriet finns omnämnt i skrift
redan första halvan av 1500-talet och ölet har vunnit flertalet internationella tävlingar i klassen pilsneröl. Vi åker gemensamt
buss till byn får en visning tillsammans med provning av två sorter öl. Efter visningen äter vi lunch innan återresan mot Prag.
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Söndag 10/12
Dagen är fri för egna aktiviteter
Måndag 11/12
Efter frukost och utcheckning samlas vi för avresa mot flygplatsen klockan 11.20, vi lyfter från Prags flygplats klockan 14:05 och
efter ett uppehåll på Arlanda om 1 timme och 50 minuter beräknas vi landa på Luleå Airport klockan 19:05

Annat matnyttigt
Det är av yttersta vikt att passet är giltigt, kontrollera detta i god tid före avresa för att undvika problem.
Det är rekomenderat att ha med sig försäkringskassans EUkort vid alla resor inom EU/EES och Schweiz, kontakta oss eller
försäkringskassan för mer information.
Tjeckien är internationellt känt för sin öltillverkning, ett av de mest kända märkena, Staropramen, har sitt bryggeri i staden.

Jag hoppas verkligen att ni ska njuta av er vistelse i Prag, finns det någonting jag kan hjälpa till med så hoppas jag att ni säger till!

Med vänliga hälsningar

Simon Lindgren
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