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Dag 1 – Udrejse og ankomst
Vi kører fra Danmark om morgenen og 
med ankomst i Prag først på aftenen. 
På hotellet får vi aftensmad ved an-
komst.

Dag 2 – Byrundtur i Prag
Vi skal på byrundtur i den gamle bydel. 
Vi starter ved Folkets Hus og bevæger 
os til fods gennem de hyggelige gader 
med de dekorerede og flotte huse, der 
hver især rummer en spændende hi-
storie. Vi går over de betydningsfulde 

pladser og torve, og vi gør holdt på 
de historiske steder og får fortalt den 
historie der knytter sig til stedet. På 
Rådhuspladsen – Staromestske Namesti 
– gør vi holdt og ser det verdensberøm-
te astronomiske ur - Tyn-kirken, hvor
Tycho Brahe ligger begravet, samt Golz
Kinsky paladset hvorfra den kommuni-
stiske republik blev udråbt fra balko-
nen i 1948. Efter en kort pause bevæ-
ger vi os ind i den jødiske bydel, hvor vi
oplever den jødiske ghetto, og hvor vi
får indtryk af hvordan – og under hvil-
ke vilkår, at jøderne levede i Prag igen-
nem mange århundreder. Vi får fortalt,
hvordan 2. verdenskrig blev oplevet af
jøderne i Prag, og vi bevæger os forbi
mange af de flotte og velbevarede sy-
nagoger – herunder den ældst funge-
rende synagoge i Prag – den ”gammel-
ny synagoge”.

Efter frokost forsætter vi vores by-
vandring. Vi hører om Klementinum, 
Karlsbroen og Korsridderkirken inden 
vi fortsætter mod Nationalgaden – 

som hedder Narodni. Denne gade har 
i lighed med mange af de andre gader, 
torve og pladser været skueplads for 
historiske begivendheder. Vi hører om 
Nationalteatret, om café Slavia, og ikke 
mindst om fløjlsrevolutionen i novem-
ber 1989, som tog sit udspring i denne 
gade. Vi ser Marie Sne-kirken inden vi 
fortsætter mod Wenzels-pladsen – Va-
clavske Namesti – som er opkaldt efter 
den hellige Vaclav, hvis rytterstatue står 
på pladsen. Vi tager en rundtur til fods 
på pladsen og hører om alle de histo-
rier der knytter sig til stedet. Her slutter 
vi dagens program sidst på eftermidda-
gen.      

Dag 3 – Borgområdet i Prag
Efter morgenmad starter vi  dagen med 
en ægte lokal oplevelse i Prag. I dag ta-
ger vi nemlig sporvognen til Hradcany 
- borgens vestligste punkt – Pohorelec, 
hvorfra vores tur gennem borgområ-
det starter. Herfra går vi gennem hele 
borgområdet og gør holdt ved alle de 
berømte og kendte steder, såsom Cer-
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• Populære Botel Albatros

• Kutna Hora og Glasværk i

Podebrady

• Omfattende byrundtur i Prag

• Meget skarp pris
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Kutna Hora
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nin-paladset, Schwarzenberg paladset, 
Ærkebiskoppens palads inden vi går 
ind i borggårdene. 

Efter at have beset disse bygninger og 
hørt historien bevæger vi os ned til Lil-
lesiden – Mala Strana, hvor vi blandt 
mange andet ser den kendte John 
Lennon Wall, den lille bro over djæv-
lebækken samt tøjtorvet, som har lagt 
plads til kendte filmoptagelser. Vi går 
op på Karlsbroen og får alle historiene 
der knytter sig hertil. Gennem de små 
gader og stræder bevæger vi os ind til 
Rådhuspladsen, hvor turen slutter. Re-
sten af dagen er til fri disposition.

Dag 4 - Kutna Hora og Glasværk i 
Podebrady 
Fra morgenstunden kører vi til Kutna 
Hora, som ligger ca. 80 km øst fra Prag. 
Byen havde sin storhedstid fra midten 
af 1200-tallet, hvor man begyndte at 
bryde sølv, som gav byen rigdom. En 
af de flotteste sengotiske bygninger 
i Europa er er Sankt Barbara katedra-
len, som er viet til minearbejdernes 
skytshelgen – Sankt Barbara. Kirken er 
enestående - og den er sammen med 
resten af den historiske bykerne med 
på UNESCO’s verdensarvliste. Lige uden 
for byen besøger vi klosteret i Sedlec, 
der er kendt for sin kirke – der er deko-
reret med en masse knogler fra menne-
sker, som oprindeligt var begravet på 
klosterets kirkegård.

Golden Lane

Det Astronomiske Ur

Botel Albatros - fantastisk beliggenhed i hjertet af Prag

05.04. - 09.04. Rute B 2.695

17.05. - 21.05. Rute B 2.695

12.07. - 16.07. Rute B 2.695

13.09. - 17.09. Rute B 2.695

AFGANG BUSRUTE PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
•  Busrejse i 4-stjernet luksusbus
•  Ophold i delt dobbeltværelse
•  4 x morgenmad og 4 x aftensmad
•  Transport og udflugter ifølge

program (ekskl. entréer)
•  Dansk rejseleder
•  Skatter, afgifter samt bidrag til

Rejsegarantifonden

Valuta 
Tjekkiske Koruna

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 685
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Botel Albatros 3***
Vi bor på det, blandt danske gæster, 
så kendte Botel Albatros, direkte på 
Moldau Floden og i kort gåafstand til 
centrum og Karlsbroen. Alle værelser 
er naturligvis med eget bad og toilet. 
Se mere på www.botelalbatros.cz

26.04. - 30.04. Rute B 2.695

07.06. - 11.06. Rute B 2.695

26.07. - 30.07. Rute B 2.695

16.08. - 20.08. Rute B 2.695

11.10. - 15.10. Rute B 2.695

Inden vi kører tilbage til Prag, holder vi 
i Podebrady, som har et meget flot og 
eksklusivt glasværk. Vi skal på en rund-
visning og bagefter er der mulighed for 
at handle i glasværkets outlet.

Dag 5 - Hjemrejse       
Efter tidlig morgenmad sætter vi kur-
sen mod Danmark. Efter et stop for 
grænsehandel, ankommer vi til vores 
udgangspunkter sidst på aftenen.

Information og salg: PanterRejser.dk eller tel. 7585 7333


