PROGRAM: VÅRFORNEMMELSER I PRAHA
4 frokoster, 2 lunsjer og 3 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Praha, sightseeing
Lunsj, middag
Direktefly om morgenen fra Oslo Lufthavn til Praha med Norwegian. Ved ankomst Praha
flyplass to timer senere, blir du møtt av Henrik, vår hyggelige lokale reiseleder. Henrik er
dansk, men godt vant med norske gjester. Vi lander tidlig, så det er mulig vi ikke får sjekket
inn med en gang ved ankomst til hotellet, derfor tar vi en felles lunsj. Deretter kan du hvile
litt eller ta en liten tur ut på egen hånd i Prahas gater.
Om ettermiddagen møtes vi igjen til en sightseeing, cirka to timer, for å utforske sentrum
og gamlebyen. Vi ser den gamle rådhusplassen med det berømte astronomiske uret, og
spaserer gjennom hyggelige smågater. Vandringen ender ved en lokal restaurant, der vi
fyller opp energilageret og spiser middag sammen.

Dag 2

Veterantrikk og slott, operaen Maskeradeballet
Frokost, middag
Med veterantrikk tar vi oss gjennom Prahas gamle gater fra sentrum til Hradcani-slottet.
Her kan du beundre den flotte utsikten over byen. Vi besøker den storslåtte St. Vituskatedralen med de vakreste mosaikker og Det Gylne Stredet med mange små butikker som
nærmest lener seg oppetter borgmuren. Lunsjen i dag er på egen hånd.
I ettermiddag ser og hører vi Maskeradeballet av Guiseppe Verdi i Prahas flotte National
Theatre. Vi kjører buss til og fra teateret, og forestillingen starter kl. 17.00. Middag på en
lokal restaurant etter forestillingen.

Dag 3

Utflukt til Litomeřice med besøk og lunsj I mikrobryggeri
Frokost, lunsj
Turen går med buss en times tid til den hyggelige og historiske provinsbyen Litomerice, som
ligger sør for de sentrale tsjekkiske fjellene, på Elbens høyre bredd. Underveis får du et lite
foredrag om det gode tsjekkiske ølet, om bryggeprosessen, gjæring og lagring. Det fortelles

Programmet sist oppdatert 06. november 2019, 08:40
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/varfornemmelser-i-praha/

om ølets alkoholstyrke, kvalitet og farge, og om ingrediensene malt og humle. Så får du også
høre om de mange hyggelige øltradisjonene på lokale vertshus, og hvorfor tsjekkerne er det
mest øldrikkende folk i verden.
Vel ankommet Litomeřice skal vi på en liten byrundtur på den sentrale plass og derfra videre
til byens katedral med biskopens residens. Underveis fortelles det om katakombene under
plassen og også om tsjekkisk religion, som er ganske så spesiell.
Deretter går vi et lite stykke til byens mikrobryggeri, hvor vi inntar en god to-retters lunsj,
selvfølgelig akkompagnert av smaksprøver på ølet. Etter lunsj får du en liten omvisning i
bryggeriet. Det blir også litt tid på egen hånd i byen før vi returnerer til Praha på
ettermiddagen. Kvelden er din til egen disposisjon.

Dag 4

Middagscruise på Vltava
Frokost, middag
Grip dagen, den er din til egen disposisjon. Ta inn atmosfæren i gamlebyen, besøk en av de
hyggelige cafeene. Noen vil kanskje shoppe litt. Noe av det mest populære å kjøpe for
turister er sko og krystall. Du kan finne utallige butikker som selger det verdensberømte
krystallet fra Bohemia. Det finnes også ulike museer for deg som vil utforske det.
Om kvelden kan du glede deg over et middagscruise på elven Vltava, mens vi seiler forbi
mange av Prahas severdigheter. Båten har et stort dekk og fine panoramavinduer. Musikalsk
underholdning, velkomstdrink og kaffe er inkludert. Øvrige drikkevarer selges til rimelige
priser.

Dag 5

Hjemreise
Frokost
Etter frokost og utsjekking, er det bussavgang til flyplassen. Norwegian har avgang kl. 12.30
og beregnet ankomsttid Oslo Lufthavn er kl. 14.30.
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