Utendørsmuseet Praha
- en by full av drømmer
Praha er utvilsomt en av Europas vakreste byer og er også oppført på UNESCOs liste
over verdens kulturminner. Byen har bevart sin arkitektur som består av mange stilarter fra
gotisk, rokokko, renessanse til jugend. Spaser over Karlsbroen og se på kunstverkene,
besøk rådhuset med det astronomiske uret eller det gylne smuget der husene en gang var
bebodd av de kongelige gullsmedene. Unn deg en ekte pils fra den eldste ølstuen, U Flekü
fra 1499. Praha kan med stolthet kalle seg for verdens beste utendørsmuseum for
arkitektur. Bli med oss på tur til denne unike juvelen og la deg rive med av dens magi og
atmosfære.
Dag 1. Hjemsted – Praha
Fremmøte ved Oslo Lufthavn hvor vi
flyr til Praha. Her blir vi møtt av vår
lokalguide i ankomsthallen. Vi
starter dagen med lunsjservering før
vi tar fatt på en spennende rundtur i
denne unike byen. Vi får med oss
historien til Karlsbroen, St.Vituskatedralen, ”Den gylne gaten”,
Rådhuset med sitt astronomiske ur,
samt Pragerburg med sitt mektige
slottsområde. Nyt synet av dette
praktfulle ”utendørsmuseet”. Vi
avslutter denne historiske
vandringen i en av Europas vakreste og mest spennende byer og kjører til Jurys Inn
Praque for innsjekk. Middagsservering på hotellet om kvelden.
Dag 2-4. Praha
Frokost på hotellet hver dag. Praha er et av de aller mest populære reisemålene i hele
Europa. Byen har en befolkning på ca. 1,2 millioner og det er en by med magisk
atmosfære og en veldig koselig indre by. Her kan man gå rundt å nyte et yrende byliv,
massevis av mennesker, koselige restauranter– og kafeer og vakker arkitektur. Det er ikke
uten grunn at store deler av turistene som en gang har vært i Praha, alltid kommer tilbake,
både en og to og tre og fire og fem ganger. Praha opplevde en rik vekst under ledelse av
Karl IV, og det er mens han styrte at det kjente landemerket til Praha, Karlsbroa ble bygd.
Reiseleder vil være behjelpelig med tips om butikker, restauranter m.m. En spasertur over
Karlsbroen på kveldstid, med en flombelyst Prahaborg i bakgrunnen er en opplevelse du
aldri vil glemme. Under oppholdet blir det arrangert folkloreaften, gled deg!
Dag 5. Praha – Hjemsted
Etter frokost takker vi for oss hvor bussen kjører tilbake til flyplassen for innsjekk med
ankomst Oslo Lufthavn utpå ettermiddagen. Etter noen innholdsrike dager takker vi for
turen, på gjensyn!

REISEFAKTA
5 dagers tur
Avreisedato: 26.04
Pris pr. person: Kr. 5.895,Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Praha tur og retur inkludert alle skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Lokalguide ved ankomst samt guidet rundtur
 Lunsjservering dag 1
 Busstransport, flyplass – Hotell tur og retur
 4 Hotellovernattinger, inkludert 4 frokoster
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.685, Folkloreaften, pris på forespørsel
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

