
Afrejse  Hjemkomst Pris   Rute
Søndag 25.08 Torsdag 29.08 2.999,- B / 5

Enkeltværelse     800,-

Udvid din rejseoplevelse
Folklore aften m/middag og drikkevarer   250,-
Sejltur inkl. middag  175,-

PanterPrisen inkluderer 
 Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
 Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
 Dygtig og rutineret chauffør
 Erfaren dansk rejseleder
 4 overnatninger med morgenmad
	Stor	byrundtur	i	Prag	over	to	dage	og	udflugt	til	Kutna	Hora
	Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
 Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel	Ambiance	4*	er	et	forholdsvis	nyt	hotel	der	åbnede	i	
2015.	Hotellet	ligger	i	en	bygning	fra	det	19.	århundrede	i	
centrum af Prag, mindre end 10 minutters gang fra Wenceslas 
Square og National Museet. Ambientehotel.cz 

Entreer på udflugter (ca. priser)
Skt. Barbara katedralen (+65: 90,-) ............................CZK  120,-
Benkapellet i Sedlec  ..................................................CZK  90,-
Borgområde	Hradcany	 ..................................... CZK  70,- / 350,-

KULTURREJSE

Prag har mange navne, og byens overskuelighed gør det 
nemt og bekvemt at komme rundt. På denne rejse bliver 
der mulighed for at opleve det hele. 

Naturligvis	ser	vi	Prags	centrum	med	den	gamle	rådhusplads	
“Stara	mesto	namesti”	og	slottet,	men	også	seværdighederne	
udenfor byen bliver der tid til. Vi besøger et glasværk, hvor den 
verdensberømte bøhmiske krystal produceres og Karl den IV’s 
prægtige	borg	i	Karlstejn.	En	sejltur	på	Vltava	i	aftenlys	hører	også	
med	til	et	besøg	i	Prag.	Vi	byder	desuden	på	en	rigtig	tjekkisk	
folkloreaften.

BUSREJSE – 5 DAGE

Prag – Den gyldne stad
Byen med de 100 tårne!

 1. dag: Afrejse mod Prag
	 Efter	tidlig	opsamling	kører	vi	mod	Prag.	Rejsen	går	
via	Hamborg,	Berlin	og	Dresden	frem	til	vores	hotel	i	Prag,	med	
ankomst	først	på	aftenen.	Der	bliver	gjort	hold	for	middag	inden	
ankomsten til Prag. 

 2. dag: Byrundtur og Folklore aften
 Efter en god nats søvn er det nu tid til at opleve byen. 
Dette	gøres	allerbedst	med	en	byrundtur.	Turen	foregår	dels	i	bus	
men	også	til	fods.	Du	hører	om	Prags	og	Tjekkiets	historie	og	ser	
selvfølgelig	byens	mange	seværdigheder,	Rådhuspladsen,	Teyn	
kirken,	Skt.	Nikolaj	kirken	og	krudttårnet.	Vi	går	også	gennem	det	
jødiske	kvarter	og	kigger	ind	i	en	jødisk	kirkegård,	som	er	meget	
anderledes	end	en	traditionel	dansk	kirkegård.
Folklore	aften	-	Der	bydes	på	en	rigtig	tjekkisk	folklore	oplevelse,	
med	middag	bestående	af	lokale	retter,	tjekkisk	øl,	vin,	vand	ad	
libitum og underholdning (tilkøb – bestilles sammen med rejsen).

 3. dag: Kutna Hora
	 Efter	morgenmaden	køres	til	Kutna	Hora.	Byen	lidt	øst	fra	
Prag er kendt for sin enorme Sankt Barbara Katedral, der er viet 
til helgen Sank Barbara, der var skythelgen for minearbejderne.
Rejselederen	tager	dig	med	på	en	byrundtur,	og	der	er	mulighed	
for at komme ind i katedralen, der sammen med byens historiske 
centrum	er	optaget	på	UNESCO´s	Verdensarvsliste.	Ikke	langt	fra	
Kutna	Hora	besøger	vi	”Benkapellet”	ved	Sedlec	kapellet.	Her	
er kirkerummet og kapellet dekoreret med menneskeknogler, fra 
mere	end	40.000	mennesker	der	tidligere	var	begravet	på	kirkegår-
den. En usædvanlig oplevelse.

 4. dag: Prags Borgområde og sejltur
	 Dagens	udflugt	går	til	Prags	kæmpemæssige	Borgområde	
Hradcany.	Hele	området	er	bilfrit,	så	turen	foregår	til	fods.	Vi	be-
søger	borgområdets	“3	borggårde”,	ser	kongeslottet,	vagtskiftet,	

Oplevelser i fællesskab

Den	gyldne	Gade	med	de	bittesmå	huse	og	Prags	store	domkirke	
St.	Vitus.	Sejltur	med	spisning	–	Aften	udflugten	foregår	på	floden	
Vltava,	måske	bedre	kendt	for	dens	tyske	navn	Moldau.	På	sejlturen	
ser	vi	byens	gamle	bygninger	i	flot	belysning.	Under	sejlturen	er	der	
buffet med kolde og varme retter (tilkøb – bestilles sammen med 
rejsen).

 5. dag: Hjemrejse
	 Prag	forlades	efter	morgenmaden.	Ad	samme	rute	som	på	
udrejsen	ankommer	vi	til	vores	opsamlingssteder	sidst	på	dagen.

Uhørt billigt!
Kun 600 kr. 

Pr. dag pr. person

Panter Rejser 2019


