
Praha + det østlige Tsjekkia 
Slott, hager, trearkitektur og musikk 19.05 - 26.05. 2020 

 

 

 

Foruten Praha går denne turen til det nord-østlige Tsjekkia, til landskapet Mähren og 
den vakre universitets- og katedralbyen Olomouc. Herfra foretar vi utflukter til 
spennende reisemål i en region som er ukjent for mange, men som er rik på 
europeisk arkitektur, historie og kulturlandskap.  

Vi får omvisning i tre enestående slott, opplever flere slottshager og lærer litt om 
adelens rolle i Sentral-Europa. Men vi tar også for oss Praha-våren, Václav Havel og 
kommunistregimets fall for tretti år siden, samt folks levekår og landets rolle i 
Europa i dag. Grip sjansen og bli med på tur til Tsjekkia! 



Dag 1) 

Oslo Gardermoen - Praha: 10:00 -12:00. Transfer med egen buss til sentralstasjonen og 
tog derfra til Olomouc (togturen tar drøye to timer og vi får servert lunsj ombord). Innsjekk 
på sentralt og rolig beliggende hotell (Hotel Arigone), pause og middag.  

Olomouc har 100 000 innbyggere og et koselig og veldig godt bevart sentrum.  
Her blir man heller ikke nedrent av turister, og under oppholdet går den årlige festivalen 
"Dvořáks Olomouc" av stabelen. For den som ønsker, blir det derfor mye fin klassisk 
musikk å oppleve. (Tidspunkter for middag dag 1 - dag 5 vil, der det er naturlig, bli 
anpasset konsertprogrammet. Mer informasjon når det nærmer seg.) 

Dag 2)  

Byvandring med Yngve gjennom universitets- og katedralbyen Olomouc, som har spilt en 
viktig rolle i sentraleuropeisk historie, forbi Europas største "pestsøyle" og andre 
severdigheter. Omvisning i erkebispepalasset.  

Etter lunsj blir det utflukt til slottet i Čechy pod Kosířem, hvor det blir omvisning i den 
vakre "engelske" parken, som huser kunst, arkitektur og 150 forskjellige treslag. Anledning 
til å oppleve stedets rikholdige vognmuseum, hvor både adelige og andre hestevogner er 
utstilt. Middag i Olomouc, på restaurant med eget bryggeri. 

Dag 3) 

Utflukt til verdensarvstedet Kroměříš, hvor vi besøker det gedigne forhenværende 
sommerslottet til erkebiskopene av Olomouc. Disse styrtrike "kirke-fyrstene" anla i sin tid 
også to enestående hage- og parkanlegg som fortsatt er bevart.  

Omvisning i slottet som blant annet huser Tsjekkias nest største kunstsamling (etter 
Nasjonalgalleriet i Praha). Omvisning også i "blomsterhagen". Lunsj i Kroměříš, fritid og 
middag på prima fiskerestaurant i Olomouc. Det blir en trikketur til utkanten av byen for de 
som vil. 

Dag 4) 

Utflukt til friluftsmuseet i Rožnov, øst for Olomouc. Dette er Tsjekkias største 
folkemuseum, med masse trearkitektur fra både bymiljø og landsbygd, samt en rekke 
tekniske kulturminner. Tilbake i Olomouc kjører vi opp til den enorme barokke 
pilegrimskirken som ruver på en høyde over byen. Lunsj på folkemuseet, fritid og middag i 
Olomouc. 

Dag 5) 

Utflukt til småbyen Slavkov, bedre kjent som Austerlitz, stedet der Napoleon vant sin 
største seier. Omvisning i det praktfulle slottet som var Napoleons hovedkvarter. Anledning 
også til å se den militærhistoriske utstillingen. Tema på bussturen ned: "Napoleonkrigenes 
følger for Norge". Lunsj i Slavkov, middag i Olomouc. 



Dag 6) 

Utsjekk og tidlig avreise mot Praha. Underveis stopper vi i den godt bevarte byen 
Litomyšl. Her blir det omvisning i verdensarv-slottet som i følge UNESCO er et "ideal-
eksempel på et adelig renessanseslott i Europa". Lunsj på restaurant med eget bryggeri.  

Etter innsjekk og pause på hotellet i Praha legger vi ut på en gåtur på sporet av Praha-
våren i 1968 og de politiske omveltningene høsten 1989. Alexander Dubček og Václav 
Havel var sentrale aktører, og vi skal se litt nærmere på nettopp deres rolle i landets 
historie. Middag. 

Dag 7)  

I dag tar vi for oss Prahas høydepunkter til fots og med trikk. Vi går over Gamlebytorget 
med det astronomiske uret, forbi kruttårnet og "samfunnshuset" i overdådig jugendstil, vi 
krysser Karlsbroen og tar oss opp på borghøyden, med presidentpalasset, katedralen og 
masse andre severdigheter. Her nyter vi utsikten over Praha og hører også om svenskene 
som herjet fælt her under ufredsårene på 1600-tallet. Etter lunsj spaserer vi gjennom 
Lillesiden over Kampa og forbi Nasjonalteateret og legger inn en kaffepause på 
legendariske Kafé Slavia. 

Dag 8) 

Utsjekk og avreise 8:30. Før transfer ut til flyplassen får vi besøk på bussen av en lokal 
guide som underveis vil fortelle litt om Prahas utvikling de siste årene, om levekår og hva 
folk er opptatt av i den tsjekkiske hovedstaden. Det blir litt om skole, arbeidsliv, 
trygdeordninger og annet i det landet som økonomisk sett gjør det best av de tidligere 
såkalte "østblokklandene". Yngve oversetter i tur og orden. 

Praha - Oslo Gardermoen 12:30 - 14:30. 

Pris: 11 950 kr per person i dobbeltrom. Enkeltromstillegg: 1650 kr. Prisen inkluderer: 

Fly t/r Oslo Gardermoen - Praha 
7 overnattinger på trestjerners hotell 
7 lunsjer inkl. 1 drikke 
7 middager inkl. 1 drikke 
All transport, inngang og omvisninger i henhold til program (med oversettelse)  
Kart over Tsjekkia og reiseruta 

Påmelding til Jan Erik Horgen innen 10.01.2020:  
jahorgen@gmail.com, 99460856, 63909131 


