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6. – 9. DES
3 netter / 4 dager
kr 9.685 per person
i dobbeltrom
kr 1470 enkeltroms tillegg
Flyskatter: kr 417 per
01.03.19 kommer i tillegg

INKLUDERER:
* Fly OSLO-Praha-OSLO
med Norwegian
* Busstransfer med lokal
guide til og fra hotellet
* 4+ stjerners hotell i delt
dobbeltrom m frokost
* Velkomstmiddag, 3
retter, drikke og Kaffe/te
* Avskjedsmiddag med
Aperitiff og ubegrenset
drikke inkl. Kaffe/te
* 3 lunsjer og 3 middager
med drikke og Kaffe/te
* Båttur på elven m kake
og kaffe.
* Bytur og pub tur med
norsktalende lokalguide
* Lokal norsktalende
guide hele oppholdet.
* Reiseleder fra Travel
and Learn
Fra Bergen/Trondheim:
Kr 699 i tillegg + skatt 501

PÅMELDING INNEN

1. august 2019

Hotellet

”En

reise til julestemning og hygge i Praha!”

Vi gleder oss til igjen å kunne tilby en reise full av opplevelser til det sagnomsuste
– og fortsatt så populære reisemålet PRAHA. Har du vert der men ikke opplevd
julestemningen så bør du bli med uansett. Rådhusplassen er pyntet med et utrolig
flott juletre, massevis av boder og stemningen er eventyrlig når mørket faller på og
det er massevis av folk. Her selges duker, julepynt, strikkeplagg, treleker og masse
annet. Julegodteri, pølser og selvfølgelig skikkelig Glüwein. Vi inkluderer alle
måltid med drikke til og bor midt i sentrum!
Vi har valgt å bruke Norwegian direkte fra Oslo og i Praha legger vi opp til
et meget innholdsrikt og variert program med mye god mat og drikke
inkludert. Det er gode forbindelser fra Bergen, Stavanger og Trondheim på
denne reisen. Kr 699 i tillegg for gjennomgående billett (+flyskatt kr 501).
Lokal skandinavisk talende guide er med og hjelper til med både råd om
handling og småturer på egen hånd. Praha betyr spasertur i borgen og ned over
Karlsbroen. Husk på godt skotøy og litt tålmodighet – Praha er fotgjengernes by!
Vi har valgt et meget sentralt 4+ stjernes flott hotell som ligger akkurat på
Vaclav plassen som gjør at vi har kort avstand til Karlsbroen og alle butikker i
sentrum; ADRIA hotell.
Trikk er like ved hotellet
som tar oss raskt til alle deler
av byen. Alle måltider på gode
restauranter er inkludert og vi
spanderer på drikke og kaffe
eller te til måltidene.
Vi må ha en rask påmelding
og minimum 12 deltagere for
å få til denne utrolig innholdsrike og spennende weekend
turen. Håper du kan ta en rask
beslutning og bli med!

Meld deg på til post@travelandlearn.no eller på telefon 47 89 60 60 snarest for
at vi skal kunne beholde de gunstige prisene vi har fått nå – forutsatt at vi har
plass på flyene!

"Vi ses ved
hestehalen"

Hotell Adria ligger meget sentralt - midt på Vaclav-plassen og er et klassisk, førsteklasses
hotell i en sjarmerende bygning fra 1912 på Vaclav-plassen En prisverdig kulturskatt i Europas
midte! Stort utvalg av restauranter, puber og fornøyelser i nærområdet. Kort til de fleste severdighetene. I kjelleren finnes det en romantisk restaurant med god tsjekkisk husmannskost. På
rommene og rundt på hotellet henger malerier av unge tsjekkiske kunstnere. Safe i resepsjonen
(gratis). Herlige og velutstyrte rom. Grand lit forekommer. Luftkondisjonering, oppvarming,
teppegulv, safe, satellitt-TV, telefon, Internett, minibar, føner, bad/dusj og wc. 6 etasjer, heis.
Å rusle oppover Václav plassen er også et must. Plassen har en stor symbolsk verdi som
skueplass for protester mot fremmede okkupasjonsmakter og feiring av idrettstriumfer. Lengst
oppe på Vaclav plassen står Myslbeks berømte verk, hestestatuen fra 1912. Hestestatuens hale
er uten tvil det mest populære møtestedet for Prahabeboerne.

FREDAG 6.
DESEMBER

(L, M)

09.30 Vi flyr Norwegian direkte til PRAHA – ank. 11.30 Busstransfer med litt guiding i Praha
13.30 Lunsj på populære Novomestsky Pivovar som er et lokalt bryggeri så vel som en meget
populær restaurant for tsjekkiske spesialiteter. Kaffe/te og drikke er inkludert
14.45 Innsjekking på vårt hotell Adria 4* midt på Vaclav plassen
16.30 Båttur på elven Moldau med kaffe og kaker og guiding. (Avgang 16.00 fra hotellet)
19.30 Møtes vi for å ta trikk og fløybane opp til restaurant Nebozizek på høyden i Petrín-parken.
Her finnes det en kopi av Eiffeltårnet, skjønt tre ganger mindre. Vi skal ha en hyggelig 3
retters velkomstmiddag med strålende utsikt over byen. Drikke og kaffe/te er inkludert.

LØRDAG 7. 10.00 Vi tar trikk opp til toppen av Praha og Borgen hvor vi får en praktfull utsikt over byen og
DESEMBER
starter dagens rundtur. Vår lokale norsktalende guide tar oss etterpå til lunsj på
(F, L, M)
Restaurace u svatého Jana Nepomuckého. Etter lunsjen har vi en spasertur nedover
Neruda gaten og fortsetter vi over Karlsbroen til klokke tårnet. Vi ser det berømte
astronomiske uret og har ettermiddagen fri til å utforske byen på egen hånd.
19.30 Vi nyter en 3-retters middag på restaurant Pilsen i storstuen i Prag – det flott dekorerte
folkets hus. Her får vi smake på spesialiteter fra både tsjekkisk og internasjonalt
kjøkken – god mat og hyggelig betjening. Inkl drikke og kaffe/te

SØNDAG 8.
DESEMBER
(F, L, M)

10.45 Pubtur med guiding i gamlebyen. Vi går fra severdighet
til severdighet og bryter av med besøk i noen typiske
puber hvor lokalbefolkningen hygger seg. På hver pub er
enten øl, vin eller kaffe inkludert. Vi avslutter rundturen til
fots med lunsj på restaurant U Medviku hvor vi får en 2
retters lunsj med drikke og kaffe/te. Ettermiddagen fri til
julehandel.
19.00 Buss tar oss ut til vår avskjedsmiddag på U Mercanu
der vi er invitert til uforglemmelig aften som bringer oss
tett på den tsjekkiske sjel og kultur.
Vi får nyte en aperitiff og det herlige tsjekkiske øl
(eller vin) i ubegrensede mengder mens vi blir servert
en deilig 3-retters meny. Samtidig får vi oppleve dans
og musikk fra tsjekkiske musikanter og entertainere.

MANDAG 9.
Frokost og utsjekking fra våre rom
DESEMBER 09.30 Buss fra hotellet til flyplassen.
(F)
12.20 Vi flyr Norwegian direkte til Oslo med ankomst 14.00
Videre tilslutning til Bergen, Stavanger og Trondheim
01.03.19 kgs

