SPF VÄDDÖ 27-30 apr 2019
DAG 1 – LÖRDAG 27.04.2019
09.05 Avgång från Arlanda med SK1767
10:55 Ankomst till Prag
Svensktalande guide möter gruppen med skylt
Transfer till hotellet
Check in på Hotell Ibis Old Town
20.00 Middag på U Dvou Panu 3 rätters inkl kaffe

Restaurang U DVOU PÁNŮ, Ovocný trh 579/6, Prag 1
Detta är en trevlig informell restaurang som ligger mitt i stans historiska centrum omringad av vackra
intressanta historiska byggnader , palats som till exempel Ständernas teater och universitetshuset
Karolinum. Torget heter Ovocny trh (fruktmarknad) eftersom det ända från 1300-talet såldes frukt
och grönsaker här. I närheten av restaurangen ligger shoppinggallerian Myslbek som binder samman
torget med gågatan Na Prikope. Restaurangen ”Hos två herrar“ serverar framför allt traditionell
tjeckisk mat

DAG 2 – SÖNDAG 28.04.2019
10:00- Vår guide möter gruppen på hotellet
Transfer med bussen till Prag borgen
Promenad från Pragborgen till den ”Lilla sidan ” och Karlsbron

12.30 Lunch på restaurant MALOSTRANSKA BESEDA
3 rättes med kaffe och 1 dryck vin/öl/softdryck
Café, Restaurant, ölstuga och Musikkklubb MALOSTRANSKA BESEDA, Malostranske namesti 21,
Praha 1 – MALA STRANA
I detta hus, som ligger på hörnet av Malostranske Namesti (Mala Strana sidan) var det ursprungligen
rådhuset. Senare blev Malostranska BESEDA känd som en musikklubb med öl lounge, restaurang och
café. Malostranska Beseda har totalrenoverats och öppnades igen 2010. Restaurangen och öl lounge
är möblerade som Pilsner Urquell Original Restaurant. Här serveras både tjeckiska och internationella
rätter och tjeckiskt öl Pilsner Urquell. Alla restauranger är i husets första våning.
Efter lunchen fortsätter gruppen över Karlsbro och slutar på Gamla stans torg
(där det astronomiska uret finns)

DAG 3 – MÅNDAG 29.04.2019

TILLVAL
Utflykt till PLZEŇ
Pilsner bryggeri
Allt öl var mörkt och grumligt fram till 1842. Då kunde det nystartade bryggeriet i Pilsen, Böhmen,
med hjälp av lagermetoden introducera ett öl som var gyllene och klart. Detta var inte det första
lagerölet, vilket man ibland hävdar, men det var det första som var gyllene och klart. Inom
lagerfamiljen är pilsner den öltyp som alltsedan dess varit mest spridd. Ibland kallas den pilsener och
ibland använder man sig av förkortningen pils.
På många håll i världen känner man i dag inte till någon annan form av öl än avlägsna, utspädda
varianter av denna öltyp. Beteckningen pilsner borde inte bara antyda att det handlar om en gyllene
lager utan även att ölet har ungefär samma vörtstyrka, mjuka maltkaraktär och framför allt
balanserade torrhet i humlebouqueten som det böhmiska originalet. Originalbryggeriet är
fortfarande i gång och ölet säljs i många delar av världen under varunamnet Pilsner Urquell. Man
lade till beteckningen Urquell, som betyder ursprung eller original, år 1898 i ett sent försök att
skydda produktens identitet. Det kan bara finnas ett original när det gäller pilsner och detta finns här.

12:30 – lunch på restaurangen NA SPILCE i Pilsner Bryggeriet - 2 rätters meny med kaffe och öl

15.00 – ca åter i Prag
Plzeň (Pilsen) är en stad i västra Tjeckien med ca 165 000 invånare. Staden är ett administrativt
centrum i Plzeň-regionen och Tjeckiens fjärde största stad. Den ligger 90 km väster om Prag. Plzeň
ligger vid sammanflöde av fyra floder: Radbuza, Mže, Úhlava och Úslava vilka tillsammans skapar en
ny flod – Berounka. Staden är mest känd för sitt stora bryggeri där öltypen pilsner produceras. Till de
största attraktionerna hör också den judiska synagogan (näst störst i Europa och nästnäststörst i
världen), S:t Bartolomeus gotiska domkyrka, renässansrådhus eller ett fransiskanerkloster ca avslutas
rundvandringen i Gamla stan.
19:00 Er guide möter gruppen på hotellet
19:20 En tur med veteran spårvagn – här serveras mousserade vin och dragspelsmusik

Därefter tar vi linbanan upp till Restaurang Nebozizek
20:00 Middag på rest. NEBOZIZEK 3 rätters meny inkl dryck och kaffe
Restaurang NEBOZÍZEK, Petrinske sady 411, Praha 1
Denna tjusiga restaurang ligger uppe på backen Petrin, i närheten av kloster Strahov. Det går en
bergbana upp till backen och restaurangen. Restaurangen har en fantastiskt panoramautsikt över
Prag. God – typisk tjeckisk och internationell. Mycket bra service.

22:30 ca Vår buss hämtar för transport till hotellet

DAG 4 – TISDAG 30.04.2019
11:00 Transfer från hotellet till flygplatsen / utan guide /
14:05 Avgång med SK1768
16.00 Ankomst Arlanda

Pris. 6475 :-/person
I priset ingår: Flyg Arlanda-Prag t/r
Del i dubbelrum på Ibis Old Town Hotel inkl frukost
Utflykter och måltider enligt program
Samtliga idag kända avgifter och skatter
EU moms 2,67%

Tillkommer:

Avbeställningsskydd 6% av resan pris (frivilligt)
Enkelrumstillägg 1445:Utflykt till Pzlen inkl lunch 850:- (min 25 resenärer)

Priserna är baserat på minimum 25 personers deltagande och idag kända skatter.
Vi reserverar oss för eventuella valutaförändringar.

Hotell IBIS PRAHA OLD TOWN ***, Na Poříčí 5, Prag 1
Hotellet ligger i hjärtat av Gamla Stan, 10 minuters promenad från Gamla Stans torg samt
Vaclavplatsen. Alldeles intill hotellet ligger är ett nytt köpcentrum som tillhör ett av de största i
Europa. 271 nya rum är utrustade med sat-TV, Wi-Fi, telefon, luftkonditionering, dusch och toalett.
På hotellet finns rökfria rum, 3 rum för handikappade gäster, 5 sviter. Hotellets frukostsal är öppen
redan från kl. 06.30.
OBS: Stora bussar kan inte köra ända till hotellet och kan inte vänta utanför hotellet vid avresan..
Ca. 150-200m att gå. Bärhjälp av bagage ingår

