ELVECRUISE PRAHA - PRAHA
7 dagers cruise 18. - 24. SEPTEMBER 2022
Premium Cruise, fly og alle måltider – all inklusive
MS Elbe Princess II Premium 5* på elvene Vltava og Elben

VI HAR NÅ FÅTT MULIGHET TIL Å SELGE ET FANTASTISK HELT
NYTT ELVECRUISE FRA PRAHA PÅ ELVENE MOLDAU (Vlatava)
OG ELBE PÅ ELBE PRINCESSE 2 ET PREMIUM 5* SKIP

Underveis har du mulighet for flere utflukter med dyktige
guider og får oppleve Praha, byen Melnik og Antony Dvoraks
fødested i Tsjekkia, det fantastisk restaurerte Dresden i
Tyskland, samt mange flotte slott og byer langs ruten.
MS Elbe Princess er spesialbygget for cruise på Elben og drives av to skovlhjul akterut på skipet. Om bord er det restaurant, salong med dansegulv, bar
med liten terrasse, og soldekk. Gratis Wi-Fi i salongen og baren. Croisi Europe
er kjent for sitt gode franske kjøkken. Alle lugarene er utvendige med bad med
dusj, TV, minisafe og air kondisjon. Lugarene på øvre dekk har fransk balkong.
Byggeår: 2016, Lengde: 95,4 m
Passasjerer: kun 79
Elver er naturbaserte, og det kan
skje uforutsette endringer i vannstanden. Skulle dette oppstå, forbeholder rederiet seg retten til å
forandre seilingsrute, tider og program. Det gis ikke refusjon for
endringer i programmet forårsaket
av force majeure.

Dag 1 SØNDAG 18. SEPT

OSLO - PRAHA

Avreise fra Bergen, Trondheim og Oslo med ankomst Praha. Vårt cruiseskip
Ms Elbe Princess II 5* båt ca. kl 17:00.
Velkomstdrink og introduksjon av besetningen

PRIS kr 19 780

DAG 2 MANDAG 19. SEPT

PRAHA - STECHOVICE

Tillegg for lugar på
øvre dekk kr 1 980
med franske balkong

Vi seiler på Vltava til Stechovice. Elven Vltava viser oss sitt flotte landskap og naturlige
skjønnhet. En gang kjent for sine gullgruver, er Stechovice nå kjent for sin tradisjonelle
håndlagde keramikk. På ettermiddagen kan du bli med oss på en valgfri utflukt til
Konopiste slott. Denne festningen fra 1200-tallet ligger i idylliske omgivelser fullstendig
renovert på 1700-tallet og var Habsburgs jakthytte. I tillegg til de overdådige leilighetene,
er slottet hjem til en imponerende samling av middelalderske våpen og rustninger som
en gang tilhørte erkehertug Franz Ferdinand av Østerrike. Slottet var hans siste bolig
før hans attentat i Sarajevo i 1914. Nyt en kveld med underholdning om bord

INKLUDERER:

DAG 3 TIRSDAG 20. SEPT

- All inklusiv drikke-pakke
alle måltider og i baren,
men ikke champagne og
vin fra vinlisten
- lugar på hoveddekk
- lokale guider
- Flyr Oslo–Praha-Oslo
- Transport til og fra skipet
- Bagasjehåndtering
- Overnatting på skipet 6
netter
- Underholdning på skipet
- Reiseleder fra Travel and
Learn

Vi cruiser på den vakre Vltava-elven til Slapy-demningen. Vi følger den svingete elven
med åssider på hver bredd og får et glimt av slott i romantiske, avslappende landskap
typiske for sentrale Böhmen. Slapy-reservoaret er et populært feriested for innbyggere i
Praha, og tilbyr vannsport og en rekke fritidsaktiviteter. Vi kommer tilbake til Praha på
slutten av ettermiddagen. Fritid og middag ombord.

premium 5* båt
Enkeltrom kr 4 690

INKLUDERER ikke:
- Tilslutning fra Bergen
Trondheim ca. kr 1 500
- flyskatt på kr 500 (per
23.12.2020 fra Oslo)
- Frivillige utflukts pakke kr 4784
(kr 3 784 spesial pris ved
påmelding) 5 utflukter
- Tips til skipets besetning og
lokalguider antydningsvis
€ 10 per dag per person.
- Ekspedisjonsgebyr på kr 55
tilkommer per faktura.(ikke
for medlemmer)
- ikke champagne og vin fra
vinlisten
- andre personlige utgifter

DAG 4 ONSDAG 21. SEPT

Ved påmelding forfaller et
depositum på kr 5000 per
person kr 1000 av det er
ikke refunderbar. ca 3 mnd
før avreise forfaller resten.
Avbestilles turen 150-121
dager før avreisedato,
kreves et gebyr på kr.2500.
* 120-91 dager før
avreisedato, kreves et
gebyr tilsvarende innbetalt
depositum. * 90-61 dager
før avreisedato, vil det
kreves 50 % av turprisen.
* 60 eller mindre før
avreisedato, eller ved
manglende fremmøte på
avreisedagen, vil 100 % av
turprisen kreves inn.
Det samme gjelder dersom
man mangler de nødvendige
papirer for å delta på hele
reisen.

PRAHA

Bli med oss denne morgenen for en valgfri omvisning i gamlebyen i Praha. Stare Mesto
dateres tilbake mer enn 1000 år og er et av de viktigste stedene i bohemhistorien. Når
du spaserer gjennom byens trange gater, vil du oppdage mange severdigheter, inkludert det jødiske kvarteret, det gamle rådhuset og dens berømte astronomiske klokke,
den gotiske kirken Vår Frue før Tyn og Karlsbroen. Lunsj ombord. På ettermiddagen
kan du bli med oss på en valgfri guidet tur til Praha slott: Palasser, kirker og klostre
står harmonisk i nærheten av slottet, på en høyde over byen. Vi ser St. Vituskatedralen,
den største og viktigste kirken i landet og en av de mest prestisjefylte gotiske katedraler
i Europa; det gamle kongelige palass; og Golden Lane, oppkalt etter gullsmedene som
trivdes der i løpet av 1600-tallet. Nyt en kveld med tradisjonell underholdning om bord.

DAG 5 TORSDAG 22. SEPT

MELNIK

Vi seiler til Melnik ved sammenløpet av Elben og spiser lunsj om bord. I ettermiddag
kan du bli med oss på en valgfri omvisning i Nelahozeves slott og fødestedet til
Antonin Dvorak. Vi besøker et av de vakreste renessanseslottene i Böhmen som var
hjemsted for 23 forskjellige bohemske dronninger og prinsesser. Slottsveggene er
utsmykket med stukkatur og veggmalerier i italiensk stil som viser scener fra Det gamle
testamente og gresk mytologi. Det er også hjemsted for en rik, privat samling av møbler
og malerier – inkludert verk av Rubens, Velazquez og mange andre – som alle tilhører
Lobkowicz-familien, den eldste og mest fremtredende bohemske adelsfamilien. Vi
hører om den luksuriøse livsstilen til den adelen i barokkperioden. På slutten av turen
vår vil du få smake på et utvalg av viner fra slottets vingård. Under vårt besøk i huset
der Dvorak ble født, vil vi høre om livet og verkene til en av de største komponistene på
1800-tallet. Resten av kvelden fritid og middag ombord.

DAG 6 FREDAG 23. SEPT
Betalings og
avbestillings-betingelser:

STECHOVICE - SLAPY

MELNIK - Dresden - PRAHA

Bli med oss på en valgfri heldagsutflukt til Dresden, en fantastisk by kjent som "Elbens
Firenze." Dresden tilbyr et bredt utvalg av attraksjoner, inkludert praktfulle promenader
ved bredden av Elben, fascinerende museer, monumenter, og sjarmerende detaljer. Vi
spiser lunsj på en lokal restaurant. På ettermiddagen kan du bli med på en guidet tur i
det kongelige slott, den tidligere residensen til de saksiske hertugene og kurfyrstene og
kongene av Sachsen. I dag kan vi glede oss over prakten til arkitekturen og samlingene,
inkludert det historiske Green Vault, som inneholder den største samlingen av skatter i
Europa. Etter vår ekskursjon seiler vi tilbake til Praha. I kveld er det vår festlige gallaaften.

DAG 7 LØRDAG 24. SEPT

HJEMREISE FRA PRAHA

Vi forlater båten etter frokost og reiser til flyplassen for avreise til Oslo, Bergen og
Trondheim. Mulig å forlenge oppholdet med noen dager i Praha.

PÅMELDING: Travel and Learn på mail post@travelandlearn.no eller
Tel: 47 89 60 60 Påmelding snarest mulig – plasser kun få
05.02.22 kgs

Travel and Learn er medlem av

