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6 dages tur til Prag 
 

Ud: Søndag den 3. juni - Hjem: Fredag dag den 8. juni 2012  

 
 

 
 

 
 
 

Tag med FOA Roskilde Seniorklub 
 
Prag er en af Europas mest populære hovedstæder med dens 
mange smukke seværdigheder - ” De hundrede tårnes by”, 
guldbelagte spir og husfacader i fine farver, spændende 
restauranter og fordelagtige indkøb samt et charmerende 
folkeliv. 
 
Gå en tur på Karlsbroen med kunstnere og gadesælgere og oplev 
stemningen i den gamle bydel. 
 
Under opholdet køres gode udflugter til kendte seværdigheder 
samt hyggelige aftenture med spisning. 
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1. dag: Søndag den 3. juni kl. 6.15 
Afgang fra Kildegården Helligkorsvej 5 Roskilde  
Vi sejler med færgen Gedser-Rostock kl. 09.00, med 
morgencomplet om bord. 
Via Berlin og Dresden til vores hotel Karlin i Prag. 
Aftensmad ved ankomst på hotellet 
Dansktalende rejseleder tager imod jer på hotellet og hjælper med 
indkvartering.   
 
 

 
2. dag: Mandag den 4. juni. 
Morgenmad. 
Kort byrundtur til fods (med dansktalende guide) 
Kulturaften teater og spisning (med dansktalende Guide) 
Kørsel med bus frem og tilbage. 
 

      
 

 
3. dag: Tirsdag den 5. juni. 
Morgenmad. 
Trojapalæet. 
Slottet blev bygget i de 17 århundrede i barok stil og har 
gennemgået en omfattende restaurering. Der er en smuk park med 
terresser, statuer og fontæner. 
 
Aftensmad i midtbyen. 
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4. dag: onsdag den 6. juni. 
 

Morgenmad. 
Theresienstadt. 
Er en af Anden Verdenskrigs mange koncentrationslejre 
en dyster, men lærerig og vigtig oplevelse for at forstå 
ikke bare Prags og jødernes historie, men hele verden. 
 
Aften. 
Vandshow Krizikova-fontænen med middag. 
Fontænen er unik i verden, den findes ikke magen til. Det kæmpe 
springvand blev oprindelig bygget til århundrede udstillingen i 
1891. Hundrede år senere blev området total renoveret. i dag står 
fontænen med adskillige tusinder dysser, lyssætning og musik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. dag: torsdag den 7. juni. 
 
Morgenmad. 
Tur til Karlstejn. 
Karlstejn er den vigtigste Tjekkiske borg og et af symbolerne på 
Kongeriget Bøhmen.   
Besøg på glasværket Nizbor. 
 
Bådtur med spisning om aftenen. 
 
 

6. dag: Fredag den 8. juni. 
 
Morgenmad og hjemrejse. 
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Hotel Karlin  
Sokolovska 71  
Prague 08, 186 00 Prag 
tlf. 420 222 33 44 44 
 
Godt 3 stjernet hotel ca. 2 km. fra centrum, hotellet har 
elevator, restaurant, bar og alle værelser er med 
dusch/toilet. 
 
Pris pr. pers.:      3.695,- kr. i dobbeltværelse 
   + 425,- kr. i eneværelsestillæg                                         
  
I rejsen er inkluderet: 
Buskørsel, ophold i dobbeltværelse med dusche/toilet 
Morgencomplet på færgen, halvpension fra aftensmad 1.dag til 
morgenmad sidste dag, dansktalende rejseleder- assistance, alle 
udflugter og aftenture med bus. Moms og gebyr til 
rejsegarantifonden. 
 
Ekskl. i prisen: 
Hvad ikke er nævnt direkte under inkl. såsom øvrige måltider, 
drikkevarer og rejseforsikringer herunder afbestillings - og 
sygeforsikring. 
OBS. 
Det er vigtigt med hurtig tilmelding da tiden er begrænset 
ang. hotel reservationen 
 
Tilmelding: Til Grethe Hansen tlf. 46 36 50 92 
Tilmeldingsfrist: Den 1. marts 2012. 
 
Betaling: Ved tilmelding betales 1000 kr. 
 Restbeløb senest den 1. april 2012. 
 På bankkonto 1 Arbejdernes Bank: 
 Reg. nr. 5396 konto nr. 2605893.  
 

 


