
PRAHA OG PILSEN
/  MED ØLFESTIVAL

31. AUGUST–4. SEPTEMBER 2016

Bli med ølentusiast Petter Nome til Praha, en av Europas 
vakreste byer som  også er å finne på UNESCOs verdens-
arvliste.  Tsjekkias hovedstad er en levende by full av museer, 
gallerier, håndverksbutikker, arkitektoniske mesterverk og 
ikke minst, tradisjonsrike bryggerier. Dette er en herlig by å 
bare vandre rundt i og kose seg med velsmakende øl. Vi 
besøker også ølbyen Pilsen, kjent for Pilsner Urquell, og den 
tsjekkiske humlehovedstaden Žatec, hvor vi deltar på den 
årlige ølfestivalen. 

REISELEDER
PETTER NOME



PRAHA

ZATEC

PILSEN (PLZEN)

T S J E K K I A

ONSDAG 31. AUGUST
ANKOMST PRAHA
Avreise med Norwegian fra Oslo Lufthavn. 
Direkteflyet har avgang om formiddagen og 
lander i Praha midt på dagen. Ved ankomst 
møter vi vår lokale guide Filip, som skal være 
være med oss på hele turen. Før vi sjekker 
inn på hotellet, innleder vi besøket i Praha 
med en velsmakende lunsj og ølsmaking på 
Klosterbryggeriet. Her venter buffet med øls-
nacks – diverse pølse- og osteretter, samt tre 
øl pr. person. Dette er byens desidert beste 
mikrobryggeri med perfekt beliggenhet på 
oversiden av borgen. Her byr de på mange 
forskjellige ølsorter og godt tsjekkisk kjøk-
ken med mange småretter. Populært blant 
de lokale!

Etter lunsj tar vi en kort runde gjennom 
borgen for å gjøre oss litt kjent med byens 

viktigste severdighet. Den gamle slotts-
borgen ligger på Hradcany-høyden over byen. 
her finner vi St. Vitus-katedralen, som tidli-
gere ble brukt til kroning av landets konger 
og dronninger, og St. Georgs-kirken fra 900-
tallet. Borgen er i seg selv et skattkammer 
av attraksjoner. Prahas slott, med mer enn 
tusen års historie, er gradvis blitt bygget ut 
i en miks av ulike stilarter. Herfra har konger, 
keisere, naziokkupanter og kommunistledere 
forsøkt å styre landet. I dag er slottet sete for 
presidenten. Det ligger strategisk og høyt på 
en åsrygg, og utsikten derfra er upåklagelig. 

Så kjører bussen oss til Hotel Esprit der 
vi sjekker inn og har ettermiddagen til egen 
disposisjon. Hotellet har fantastisk beliggen-
het, midt i den gamle bydelen der bygnin-
gene oser av historie og sjarm.  Her blir vi i to 
netter. Om kvelden møtes vi til felles middag 
på restaurant i gangavstand. Vi skal spise i 
en skikkelig klassisk ølhall, grunnlagt i 1466. 
Her serveres Prahas beste Budvar-øl. Drikke 
er inkludert. Allsang er ikke påkrevet, men 
tillatt! Retur til hotellet på egen hånd. (L,M)

TORSDAG, 1. SEPTEMBER
BLI KJENT MED PRAHA OG BYENS 
ELDSTE MIKROBRYGGERI
Om formiddagen møtes vi i resepsjonen for 
en kort bytur gjennom den stemningsfulle 
gamlebyen. Rundt kl. 11.30 får vi omvisning 
på det eldste mikrobryggeriet i kontinuerlig 
bruk, U Fleků. Kjølepannen på bryggeriet er 
en helt eksepsjonell sak. Her har de brygget øl 
helt siden 1499. Smaksprøve er en selvfølge. 

Ved 13- tiden blir det lunsj på lokalpuben 
med det velklingende navnet Lokal. Her har 
de en 130 meter lang restaurant med fan-
tastisk Pilsner Urquell og herlige småretter. 
Ettermiddagen til egen disposisjon. Om kvel-
den møtes vi for felles middag på Ambiente 
Brasileiro. Her kan vi glede oss til buffet av 
ulike forretter og sushi til å begynne med. Så 
kommer både kjøtt og fisk av ulike slag - okse-
kjøtt, svin, lam, fisk og skalldyr som serveres 
rett ved bordet i søramerikansk stil. Kelnerne 
kommer rundt med store grillspidd og skjærer 
ønsket kjøtt til deg. Retur til hotellet på egen 
hånd. (F,L,M)

FREDAG, 2. SEPTEMBER
TIL PILSEN OG ØL-SPA
Først sjekker vi ut fra Hotel Esprit, og deret-
ter blir det bussavgang vestover mot Chodová 
Planá (ca. to timer). Etter ankomst til Chodová 
Plana deler vi oss i to puljer, en pulje nyter 
lunsj på fjellrestauranten «Ve Skále», mens 
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Petter Nome er direktør for Bryggeri- 
og Drikkevareforeningen og har fron-
tet oppsvinget for mikrobryggerier i 

Norge. Han var tilknyttet NRK i 25 år 
som programleder og TV produsent 

og har bl.a. jobbet som industriarbei-
der, sjømann og kommunikasjonssjef.

Petters far ble født i den tsjekkiske 
humlebyen Saatz (Zatec) og hadde 

sin første jobb som humleplukker for 
tsjekkiske bryggerier.



den andre skal få nyte øl på annet vis:  senke 
sitt legeme ned i ølbad. Du ligger i en blan-
ding av mørkt øl og mineralvann i 20 minut-
ter og lar B-vitaminene trenge inn i huden 
på en litt annerledes og meget interessant 
måte. De neste 25 minutter tilbringer du på 
en sovesal, godt inntullet i et pledd. Dette er 
totalt avslappende og behagelig. Når badese-
ansen er over, bytter vi plass, de som har spist 
bader, de som har badet spiser lunsj. 

Etter at alle har lunsjet og vært på øl-spa, 
blir det en kort omvisning på det lokale bryg-
geriet Chodovar. De kan skryte av et perfekt 
bevart malteri og fermentasjonskjeller med 
åpne gjæringskar. Så forlater vi Chodová 
Planá, det er en time med buss til Pilsen. Snart 
er vi på historisk grunn, byens ølbrygging går 
flere hundre år tilbake i tid. 

Vel fremme sjekker vi inn på Hotel Cour-
tyard by Marriott. Det er et moderne hotell 
midt i sentrum – perfekt for å rusle rundt 
og oppleve byen. Om kvelden møtes vi 
for middag på Na Parkáně, en av de eldste 
pubene i Pilsen by. Det blir tre retter, to øl 
– upasteurisert og ufiltrert Pilsner Urquell! 
(F,L,M)

LØRDAG 3. SEPTEMBER
FRA HUMLE TIL ØL, ØLFESTIVAL I ZATEC
Om formiddagen hentes vi og har avgang 
med buss fra Pilsen mot Žatec (cirka åtte 
mil nordover). Her skal vi «bak kulissene» 
og får omvisning på en humlegård midt i 
innhøstingstiden.

Resten av dagen tilbringer vi i selve 

landsbyen Žatec, den tsjekkiske humlehoved-
staden, og koser oss med øl, mat og musikk på 
torvet. Her er det mulighet for å kjøpe lokale 
spesialiteter og selvsagt øl fra en mengde 
lokale og andre tsjekkiske bryggerier. Helt 
konkret program kommer til å bli offentlig-
gjort senere da det ikke er klart i skrivende 
stund.  Forsynte og fornøyde med under-
holdningen til humlens og ølens ære, vender 
bussen tilbake mot hotellet i Pilsen. (F)

SØNDAG 4. SEPTEMBER
PILSNER URQUELL OG HJEMREISE
Det er mulig å slappe av litt først på dagen, 
før vi sjekker ut fra hotellet klokken 12.00. 

Etterpå blir det et en kort spasertur til det 
som regnes som Mekka blant bryggeriene – 
selveste Pilsner Urquell. Tsjekkias største og 
mest berømte bryggeri og opphavsstedet til 
det originale Pilsner-ølet. Her får vi en omvis-
ning på tsjekkias største tapperi, et fantastisk 
kjellersystem med ni kilometer med ganger 
og korridorer. En smaksprøve blir det så klart 
også. 

Etter omvisningen spiser vi en enkel, 
to-retters lunsj på bryggerirestauranten før 
bussen tar oss ut mot flyplassen. Norwegians 
direktefly har avgang om kvelden og lander på 
Oslo Lufthavn rett før midnatt. (F,L)



PRIS
Pr. person i dobbeltrom kr 9 695
Enkeltrom  kr 10 895

PRISEN INKLUDERER
• Fly Oslo–Praha t/r med 

Norwegian
• Flyskatter
• To netter på firestjerners Hotel 

Esprit i Praha med frokost
• To netter på Hotel Courtyard 

Pilsen med frokost
• Lunsj på Klosterbryggeriet med 

tre øl pr. person ankomstdagen
• Treretters middag på U Medvidku 

med fri drikke, ankomstdagen
• Omvisning på U Fleků med 

smaksprøve
• Toretters lunch på Lokal med en øl
• Buffetmiddag på Ambiente 

Brasileiro ekskludert drikke
• Spabehandling på øl-spa 

Chodovar
• Omvisning på Chodovar- 

bryggeriet
• Toretters lunch på Chodovar med 

en øl
• Treretters middag på Na Parkane 

Pilsen med to øl
• Omvisning på humlegården i løpet 

av innhøstingstiden
• Besøk på ølfestivalen «Docesna» 

i Žatec, den tsjekkiske 
humlehovedstaden 

• Omvisning på Pilsner Urquell
• To-retters lunsj i Pilsen
• Buss og norsktalende guide under 

hele oppholdet
• Reiseleder og ølentusiast Petter 

Nome

PRISEN INKLUDERER IKKE
• Drikke og måltider utover det 

som er nevnt over
• Tips til lokale guider og sjåfører
• Avbestillings- og reiseforsikring

Avbestillingsregler og øvrige reise- 
betingelser finner du på www.escape.no

Reisen bestiller du på www.escape.no

/  PRISER OG BETINGELSER

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo    
Postadresse:  Postboks 6288 Etterstad
 0603 Oslo    

Telefon: 24 14 94 00    
E-post:  post@escape.no
Web: www.escape.no

Avdelingskontor Stavanger
Telefon:  51 52 71 40   
E-post:  stavanger@escape.no


