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BESKRIVNING

Prag

med Dresden och Berlin  

6 dagar

Prag kallas ofta den gyllene staden tack vare sina tak

och spiror. Staden har en av Europas vackraste

stadsbilder och man blir imponerad av dess otroliga

charm. Stadens rika historia har gjort att oräkneliga

skatter har samlats här genom åren. Följ med på en

högklassig rundresa med centralt boende i Prag samt

besök i kulturstaden Dresden och i den nygamla

huvudstaden Berlin. 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension under hela resan d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag sex. Alla utflykter enligt programmet.

Båttur på Moldau. Bro- och färjeavgifter,

serviceavgifter, vägskatter och reseledare. Ev.

entréavgifter tillkommer. Observera att vi promenerar

mycket på den här resan

 



Dag 1  Hemorten - Schwarzheide

Vi reser från våra påstigningsorter till Malmö och Öresundsbron. Via de danska öarna når vi Gedser och färjan till

Rostock som tar cirka två timmar. Ombord ges tillfälle att äta lunch. Väl framme i Tyskland tar vi oss söderut genom

förbundsländerna Mecklenburg–Vorpommern och Brandenburg och vi passerar Berlin på väg till Sachsen. På kvällen

når vi Schwarzheide, där middag och övernattning väntar på Achat Premium Hotel. Cirka 60 mil.

Dag 2  Schwarzheide - Prag

Efter frukost åker vi in till Dresden vars sevärdheter ligger väl samlade invid Elbe. Här gör vi en stadsvandring och tittar

bl.a. på den världsberömda Semperoperan, det tjusiga barockslottet Zwinger samt Frauenkirche som nu äntligen har

återuppbyggts sedan andra världskrigets härjningar. Färden fortsätter söderut över den tjeckiska gränsen till

Theresienstadt. Fästningen här användes under andra världskriget som koncentrationsläger av nazisterna. Resan går

vidare mot Prag där vi skall bo centralt i tre nätter på Hotel Expo. Cirka 20 mil.

Dag 3-4 Prag

Nu befinner vi oss i Europas hjärta och upplever en levande stad. Under våra dagar i Prag gör vi intressanta utflykter

och beser till fots bl.a. den gamla stadsdelen Hradcany med den imponerande S:t Vituskatedralen och Pragborgen.

Utsikten härifrån är betagande. Nedanför slingrar sig gränderna genom det pittoreska Malá Strana med sina gemytliga

vinkrogar. Vi bekantar oss med rådhuset och det astronomiska uret samt Karlsbron som är en 600 meter lång gångbro

mellan Gamla stan och Malá Strana. Besök blir det även på Lorettakyrkan och Vaclavplatsen samt en romantisk båttur

med middag på Moldau. Vår avslutningsmiddag i Prag äter vi på en mysig restaurang i gamla stan, man kan sen välja

att stanna kvar och i gaslyktornas mjuka sken njuta av det tjeckiska ölet på någon av stadens genuina ölkrogar, eller ta

spårvagnen tillbaka till hotellet direkt.

Dag 5  Prag - Berlin

Efter frukost lämnar vi Prag och åker norrut genom det bördiga böhmiska landskapet. Vi passerar Dresden och når på

eftermiddagen den nygamla huvudstaden Berlin – en världsstad i förändring. Här gör vi en stadsrundtur och får se

resterna av muren. Vi färdas på paradgatorna Unter den Linden och Kurfürstendamm samt får höra historien bakom alla

kända byggnader och platser som t.ex. Brandenburger Tor, riksdagshuset och Checkpoint Charlie. Fyllda av alla intryck

beger vi oss till vårt centralt belägna Berlin Mark Hotel, för middag och övernattning. Cirka 40 mil.

Dag 6  Berlin - Hemorten

Frukost på hotellet innan vi fortsätter norrut genom det flacka nordtyska landskapet Mecklenburg-Vorpommern. Via

färjan Rostock-Gedser och de danska öarna är vi åter i Skåne på kvällen med många vackra minnen. Cirka 38 mil.



HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


