
Tjeckiska pärlor

BESKRIVNING

Tjeckiska pärlor

6 dagar

Öl, vin, slott och natur -pärlorna är många i Tjeckien. På

den här resan tittar vi närmare på några av dem och

förstås diamanten själv, den gyllene staden Prag.

RESEFAKTA

ALLT DETTA INGÅR:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension d.v.s middag dag ett t.o.m frukost dag sex.

Utflykter enligt programmet en vinprovning, en

ölprovning och två luncher. Färje-, bro- och vägavgifter,

serviceavgifter, moms samt reseledare. Eventuella

övriga entréavgifter tillkommer.



 Dag 1 Hemorten-Schwarzheide

Vi avreser från våra hemorter över Öresundsbron ner genom Danmark. I Gedser tar vi färjan till Rostock. Vi färdas sen

på snabba motorvägar ner förbi Berlin till Schwarzheide där vi ska bo en natt på Achat Premium Hotel. Vi avslutar dagen

med middag på hotellet

Dag 2 Schwarzheide-Slany

Efter frukost fortsätter vi söderut förbi Dresden ner till Tjeckien. När vi passerat gränsen är det inte långt till

Theresienstadt. Här stannar vi så de som vill kan besöka arbetslägret i lilla fortet i Terezin. Efter ett känsligt besök går

färden vidare till Melnik slott. Här äter vi lunch och gör en rundvandring på slottet. Vi gör också en provning av slottets

viner. Vi fortsätter sen ner till Slany där vi ska bo tre nätter på Hotel Hejtmansky Dvur.

Dag 3-4 Pilsen och Prag

Efter frukost ger vi oss ut i det vackra landskapet. Närmast på schemat står ett besök i Pilsen på det gemytliga

bryggeriet Plzensky Prazdroj med välkända Pilsner Urquell. Här får vi en rundvisning innan vi smakar på bryggeriets

ölsortiment. Vi avslutar besöket med lunch i bryggeriets egen restaurang.

Nästa dag tar vi oss in till huvudstaden Prag för en stadspromenad i bl a den gamla stadsdelen Hradcany med

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.

Vi får även lite egen tid i den gyllene staden innan vi återvänder till Slany. På kvällen väntar en galamiddag i hotellets

vinkällare. 

Dag 5 Slany-Merseburg

När vi ätit frukost är det dags at ta farväl av Tjeckien och åka hemåt. Färden går åter upp över Dresden men den här

gången väljer vi att köra in om denna återuppbyggda furstestad. 

Vi har sedan inte långt kvar till Merseburg där vi ska bo vår sista natt på Radisson Blu Hotel. Här äter vi också vår

avskedsmiddag.

Dag 6 Merseburg-Hemorten

Efter frukost bär det vidare norrut. På snabba motorvägar endast med stopp för fika och lunch tar vi oss upp till Rostock

där färjan till Gedser avgår kl 15.00. Sen är det bara genom Danmark kvar innan vi kör över Öresundsbron till Skåne.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


