Prag

17-22 september 2017
Den gyllene staden och de hundra spirornas stad är några
av de tilläggsnamn, som hör ihop med Prag. Dess över
tusenåriga historia, fantastiska arkitektur och speciella
atmosfär finns kvar trots krig och ockupationer vilket
fängslat besökare genom tiderna.
Dag 1 Hemorten – Potsdam
Vi startar från Malmbäck tidig morgon. Kör via Öresundsbron
till Danmark och Gedser. Ett stopp för förmiddagskaffe vi 9tiden. Färjan avgår från Gedser kl. 13.00 och tar ca 2
timmar. Färjans ’all inclusive’ buffé rekommenderas. När vi
nått Rostock gör vi ett besök i Border Shop innan vi åker
vidare mot Berlin och hotell Wyndham Garden i Potsdam. Vi
serveras middag på hotellet.
Dag 2 Potsdam - Prag
Denna dag startar med en god tysk frukost. Vår väg till Prag
går via Dresden. Ett stopp för kaffe och lunch innan vi tar oss
över bergskammen Erzgebirge och gränsen till Tjeckien.
Senare kör vi nerför kullarna och över floden Moldau till
Prag. Vårt hotell Opera ligger centralt med några få minuters
promenad till Gamla stadens torg. Middag på hotellet.
Dag 3 Prag
Under förmiddagens guidade promenad kommer vi att få se
många av Prags pärlor. Vi börjar uppe på det fantastiska
borgområdet Hradcany, som med höga Vituskatedralen reser
sig ovanför floden Moldau. Vi vandrar förbi pampiga
adelspalats, borgarhus, rådhuset, presidentkansliet och s.k.
gyllene gränden. Från borgstaden kommer vi ner till
stadsdelen Malá Strana, ”Lillsidan”, med stora
palatsbyggnader, torg, kyrkor, trädgårdar och Kampa ön.
Genom en port stiger vi på den berömda Karlsbron, ett av
Prags kännetecken. Mellan rader av statyer, som kantar
bron, ställer konstnärer ut sina alster till salu och skickliga
musikanter underhåller. På andra sidan bron möter vi ett
virrvarr av smala gator, idylliska gränder och platser. Gamla
stadens pulserande hjärta är det stora torget, som kantas av
färgglada hus och caféer. Här hittar vi också Rådhuset med
det Astronomiska uret och Tynkyrkan. Lunch, middag på
egen hand.

Reinholds Buss AB
Timmervägen 2
570 21 MALMBÄCK
Tel. 0380-66 00 97
info@reinholds.nu
www.reinholds.nu

Dag 4 Prag
På förmiddagen gör vi en guidad vandring i de Judiska
kvarteren. De judiska kvarteren har funnits i Prag sedan
medeltiden och heter idag Josefov. Namnet är taget efter
Josef II som 1784 förbättrade judarnas levnadsvillkor och
höjde deras status i samhället. Under vandringen ser vi bl.a.
den gamla kyrkogården och Pinkassynagogan där namnen
efter de 77 297 judar som aldrig återvände efter andra
världskriget för alltid finns inskrivna i kyrkans väggar.
Eftermiddagen är fri för egna aktiviter. På kvällen gör vi en
båttur på Moldau med middag ombord.
Dag 5
Efter tidig frukost lämnar vi Prag för att åka via Berlin till
Rostock. Ett stop för kaffe och för lunch gör innan vi på
eftermiddagen anländer till det centralt belägna
Steigenberger Hotel Sonne. Vi tar en promenad i centrum
innan vi skiljs för att ge tid till att på egen hand utforska
världsarvets Rostock. Middag på hotellet.
Dag 6
Tidig morgon vänder bussen mot Sverige, men innan vi äntrar
färjan till Danmark och Gedser så besöker vi åter Border
Shop. Färjan lämnar Rostock kl. 11.00 och återigen finns
möjlighet att äta den goda lunchbuffén ombord. I Sverige gör
vi ett stopp i Ljungby för något att äta. Nässjö, Malmbäck
når vi vid 20-tiden.

Datum: 17-22 september 2017, 6 dagar
Ingår: Bussresa i helturistbuss med guide, förmiddagskaffe
med fralla dag 1, logi i dubbelrum med frukost, 4 middagar,
svensktalande guide i Prag, båttur på Moldau, färja bro- och
vägavgifter.
Pris: 6 490 kr/person
Tillägg: Enkelrum 1 430 kr, avbeställningsskydd 150 kr
Hållplatser och tider
05:00 Malmbäck, Reinholds Buss
05:20 Nässjö, Södra torget
06:00 Jönköping, M2 Center (Statoil)
06:25 Vaggeryd, Preem
06:35 Skillingaryd, Stationen
07:00 Värnamo, Bredasten

För din trygghet har Reinholds Buss AB lagstadgade
resegarantier ställda hos Kammarkollegiet.
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