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Praha  
"Den gylne hovedstad" 
Praha er omgitt av et interessant böhmisk landskap. Borger og slott vitner om 

fordums gylne tider. Byen er enestående i Europa med vakker arkitektur og en 

flott beliggenhet ved elven Moldau. Her finnes ærverdige gamle bygninger, 

sjarmerende gater, gode og billige restauranter og en mengde teater- og 

konsertforestillinger. 

 

Tirsdag 21. april Oslo – Praha – Melnik Slott 

Busstransport fra Lillestrøm til Oslo Lufthavn. Avreise med Norwegian DY 1502 

kl. 1000, ankomst Praha kl. 1200. I Praha møter vi vår skandinavisktalende 

guide, som følger oss til bussen. Vi kjører nå ut til byen Melnik, ca. 30 km. nord 

for Praha. Her finner man dette gamle sjarmerende vinslottet med egen 

vinproduksjon og egne vinkjellere. Melnik Slott ble opprinnelig oppført i tre i 

det 10. århundre, men ble senere ombygget i stein. På slutten av det 13. 

århundre ble slottet igjen ombygget, denne gang i gotisk stil, og i løpet av det 

16. århundre ble slottet atter en gang ombygget i Renessanse stil. Siden 1992 

har slottet vært eid av Dr. Lobkowicz` sønn Jiri Lobkowicz og hans hustru 

Bettina. Vi starter med en lunsj på slottet, før vi får omvisning. Deretter blir det 

et besøk i slottets vinkjeller, og her skal vi smake på 6 forskjellige viner.   

Til avtalt tid blir det så transport inn til Praha igjen, og innsjekk på  

Ramada Grand Hotel ****, som ligger på Wenceslas Square, midt i hjertet av 

Praha. Middag på hotellet om kvelden.  

 

Onsdag 22. april Praha med bysightseeing 

Vi spiser frokost på hotellet før vi møter vår skandinavisktalende guide og kjører 

med buss til Prahaborgen for omvisning der. Vi får også se St. Vitus katedralen, 

kongepalasset og The Golden Lane. Det blir felles lunsj på en restaurant ved 

Prahaborgen, før vi forsetter sightseeingen til fots via Lesser Town, den 

berømte Karlsbrua og Old Town Square.  

Om kvelden blir det felles middag på den lokale restauranten U Konvice, som 

ligger i gangavstand fra hotellet. Restauranten ligger i et hvelv med steinvegger, 

rustikke møbler, antikke våpen og her serveres tradisjonelle tsjekkiske retter, og 

det er live musikk.  

 

Torsdag 23. april Utflukt til Pilsen og elvecruise 

Frokost på hotellet, før vi møter vår guide og tar en utflukt til Pilsen. 

Pilsner-ølet ble oppfunnet i Tsjekkia, og landet er verdenskjent for sine 

skummende drikkevarer. Vi tar en halvdagsutlukt til Pilsen, en kongelig by fra 

1300-tallet. Pilsen (Plzen på tsjekkisk) ligger ca 1 times kjøring fra Praha og er 

verdensberømt på grunn av Pilsner Urquell som selges rundt hele verden. 

Pilsner Urquell er Tsjekkias største bryggeri. Omvisningen går gjennom 

moderne anlegg og historiske kjellere fra 1800- tallet hvor det tas ølsmaking av 

verdens beste øl før filtrering. Lunsj på bryggerirestauranten. 

Retur tilbake til Praha, og vi har nå litt tid på egen hånd i byen.  
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Om kvelden samles vi til cruise på Moldauelven og får oppleve Praha fra elvesiden. Vi får servert 

middagsbuffet ombord. Busstransport er inkludert t/r. 

 

Fredag 24. april  Praha – Oslo 

Vi starter med frokost på hotellet. Vi har formiddagen til egen disposisjon, før vi til avtalt tid tar 

plass i bussen og kjører en halvtimes kjøretur vest for Praha til Nozbor. Her ligger Rückl Krystall, 

som har lange tradisjoner. Gjennom en runde i fabrikken får vi følge hele prosessen, og etterpå går 

turen innom fabrikkutsalget, der det selges bøhmisk krystall til meget gunstige priser. På turen 

tilbake til Praha stopper vi ved en restaurant for tidlig middag, før vi kjører tilbake til flyplassen.  

Avreise Praha med Norwegian DY 1505 kl. 2155, ankomst Oslo kl. 2355. Busstransport tilbake til 

Lillestrøm.  

 

 

Pris pr. person  kr 7 345,- ved minimum 40 betalende deltakere 

kr 7 760,- ved minimum 30 betalende deltakere 

kr 8 495,- ved minimum 20 betalende deltakere 

    

Prisen inkluderer Busstransport Lillestrøm – Oslo Lufthavn tur/retur 

Fly Oslo – Praha t/r  

Flyskatter (ca kr. 290,- pr. person pr. 27/10-14) 

   Utflukt med buss og guide til Melnik Slott første dag 

   Lunsj, omvisning og vinsmaking på Melnik Slott 

   3 overnattinger på hotell i doble rom på 4* hotell 

   3 frokoster og 1 middag på hotellet   

                 Busstransport hotellet – Praha Castle 

 Sightseeing i Praha med skandinavisktalende guide 

 Inngang ved Praha Castle  

1 lunsj på lokal restaurant ved Praha Castle  

   3-retters meny på restaurant U Konvice  

Utflukt med buss og skandinavisktalende guide til Pilsen 

Inngang, omvisning og lunsj på Pilsen Bryggeri (inkl. 1 øl) 

   Elvebåtcruise m/middag, inkl. transport tur/retur 

   Utflukt med buss og skandinavisktalende guide til Nozbor 

   Omvisning Rückl Krystall 

   3-retters middag siste dag 

   Busstransport tilbake til flyplassen 

   1 glass øl/vin og kaffe til alle lunsjer og middager 

 

Tillegg enkeltrom kr 1 315,- pr. person  

 

Tilbudet er basert på en valutakurs € 1 = NOK 8,35.  

Vi tar forbehold om endringer i pris som følge av endringer i skatter, avgifter, valutakurser og 

transportpriser. 

 

Bindende påmelding til reisekomitèen innen 5. januar 1015. 

 

Wenche Ravn Wirum  tlf. 979 51 241            e-post: rwir@online.no 

Anne-Marie Barken  tlf. 400 68 953  e-post: abark@getmail.no 

Erna Slora   tlf. 916 60 260  e-post: erna.slora@getmail.no 

 


