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Resor till Prag sju dagar med flyg. Om ni vill ändra i resplanen så bara mejla oss ändringarna. 

Dag 1. GUIDAD RUNDTUR I PRAG. Vi blir hämtade av guiden och bussen och blir guidade i Prag i ca fyra timmar. Vi vandra 
genom gamla stan och visar oss de judiska kvarteren, gamla stadens torg och den vackra Karlsbron sedan efter guidningen 
lunch på restaurang Kyckling med potatis och grönsaker. Efter lunchen egen tid till att njuta av staden. Kanske lite 
shopping. Värt att besöka är kanske skovaruhuset Bata eller varuhuset Tesco och shoppingcentret Palladium som har över 
180 butiker. Middag på restaurang ….. Hamburgare med tomatsås och pommes + kaka 

Dag 2. FRUKOSTBUFFÉ. GUIDAD RUNDTUR I PRAG. Under förmiddagen gör vi en guidad rundtur i Prag. Vi tar bussen till 
den gigantiska Pragborgen med Vithuskatedralen. Här stiger vi av bussen och vår guide tar oss med på en innehållsrik 
promenad. Vi får veta mer om det mäktiga borgområdet, katedralen, Strahov Klostret, Loretta, den 600-åriga Karlsbron 
med sina vackra statyer, det Astronomiska uret, Gamla staden, Judiska stadsdelen, Kruttornet, Vaclavplatsen. lunch på 
restaurang…. Nötkött gulasch med potatis/knödel. Eftermiddagen egen tid. Middag på restaurang ….. Snitzel  med 
pommes + aplefstrudel eller cheesecake 

Dag 3. FRUKOSTBUFFÉ. PRAG PÅ EGEN HAND. En ny dag i Prag. Välj mellan att njuta av en egen dag i Prag och av den 
goda tjeckiska maten och europeisk historia i fulla drag. Efter gårdagens stadspromenad har många säkert funnit sina 
speciella favoritkvarter och sevärdheter som man vill utforska närmare. Ni tar er lätt fram med METRON. Om ni är 
intresserade av museum eller andra kanske bara njuter av folklivet i denna underbara stad i Europa. Middag på 
restaurang….  Köttfärs snitsel, potatismos, gurka. 
VI KAN LÄGGA TILL LUNCH OM NI VILL DET. Fläsk, kål, knödel 
 
Dag 4. FRUKOSTBUFFÉ. THERESIENSTADT - FÖRINTELSEN OCH REINHARD HEYDRICH. FRUKOSTBUFFÉ. Under denna 
guidade busstur besöker vi koncentrationsläger Theresienstadt och passerar ställen med anknytning till SS-
Obergruppenführer Reinhard Heydrich i Tjeckien. lunch på restaurang…. Penne (Pasta) ala Bolognese.. Ruttens längd är ca 
13 mil. Middag på restaurang ….. Stekt kyckling med potatis + kaka. 

Dag 5. FRUKOSTBUFFÉ.  EGEN DAG. VÄRLDSARV – KUTNÁ HORA & BENKYRKAN. FRUKOSTBUFFÉ. ELLER följ med på 
denna guidade biltur till medeltida staden Kutná Hora som är med på UNSECOS världsarvslista. Efter Kutná Hora besöker 
vi benkyrkan, benkyrkan innehåller konstfullt arrangerade ben från cirka 40,000 människor. lunch på restaurang…. Kött 
med sås med ris. Ruttens längd är ca15 mil.  18:00 Båttur på floden Moldau med middag. Välj i formuläret om ni vill se 
Kutná Hora. 

Dag 6. FRUKOSTBUFFÉ. EGEN DAG ELLER VÄLJ I FORMILÄRET SLOTTET KONOPISTE 
Om ni väljer Konopiste så tar vi bussen tills slottet där ni blir guidade runt. 
Välj i formuläret om ni vill se slottet. 

Dag 7. HEMRESA Vi äter frukost och checkar ut från vårt Vandrarhem.  
Om flygets tider tillåter det tar vi ett sista farväl av Prag och äter lunch. Kyckling med potatis och grönsaker. 
Avresa med bussen till flygplatsen:                                  Flyget hem avgår: 

 
VÄLKOMNA HEM MED NYA MINNEN SOM NI ALDRIG GLÖMMER. 
Tjäna pengar till er resa!                                  Sök bidrag till er resa! 

 
Med vänliga Hälsningar 
VD: Anders Lundgren 
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