
Inkl. I prisen 

.   Kørsel i moderne turistbus 

    Dansktalende Rejseleder  
.   4 x Overnatninger på Hotel Vitruse i Usti 
.   4 x Aftensmad på hotellet. 
.   1 x Aften Buffet incl. Øl, vin og kaffe på færgen.  (hjemtur)  
.   1 x Frokost Buffet incl. Øl, vin og kaffe på færgen.  (udtur) 
.   2 x Frokost 2. og 3. dag 

.   1 x Byrundtur til fods i Prag 

.   1 x Sejltur på Moldau med spisning Prag 

.   1 x Byrundtur til fods i Litomerice 

.   1 x frokost på det lokale bryggeri 

.   1 x Skodafabrikkerne og frokost 

.   1 x Udflugt til Melnik  

.    Overfart Gedser-Rostock ca. 2 timer  

.    Udrejse Gedser kl. 9.00  hjemrejse Rostock kl. 17.45 

.    Div. Skatter, moms og bidrag til Rejsegarantifonden. 
  
Ikke inkl. I prisen. 

.   Drikkevarer og frokoster som ikke er nævnt i ovenstående 

    Der kan købes øl, vand, kaffe og morgenbitter i bussen.  

 

 

.   Pr. person i dobbeltværelse                       3,800.- kr. 

.   Tillæg for enkeltværelse                              650.- kr. 
 

• Husk EU-Sygesikringskort 

• Vi bor på Hotel Vetruse i Usti. 
 

Information & tilmelding inden den 26 juni 2018 til: 
 

 

 

 

 

.        Grethe Hansen      tlf.  40 33 52 92 

.        4000 Roskilde 

• Mail.  aphansen@webspeed.dk  
•  

Ved tilmelding betales kr. 1000,- pr. person 

Restbeløbet betales senest den 1. juli 2018 

Bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank  

konto nr. 53962605893 

 

 

Bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank konto nr.                                    

 

Den lille hyggelige by Usti ligger skønt ved Elben i Tjekkiet mellem Prag og den 

Tyske grænse. Byen udgør et ideelt udgangspunkt for mange spændende udflug-

ter i det omkringliggende område. 

Fra Usti er der ca. en times kørsel til den skønne by Prag, som vi naturligvis be-

søger. Man får Europas historie helt ind under huden når man opholder sig i den 

Tjekkiske hovedstad. De traditionelle ølkældre og fortovscaféerne i skønne ram-

mer gør Prag til et vidunderligt sted at opholde sig. 

Prag er ikke lavet til store turistbusser, så vi indtager primært byen til fods. 

Rejsen byder også på et spændende besøg i den smukke by Melnik og på Sko-

dafabrikken hvor vi får et interesant indblik i den topmoderne bilprokuktion. 

 

  Bøhmen - Usti 

Arrangør:  Faglige Seniorer 

5 dage  3.800 kr. 
Afrejse fra Roskilde d. 26.08.  Hjemkomst Roskilde d. 30.08. 2018. 

      

         Denne tur er tilrettelagt i samarbejde med Vitus rejser 

 

 



1. Dag. Afrejse  

Vi køre fra Kvickly Hyrdehøjs parkerings-

plads Roskilde kl. 6.30 via Ølby Station 

kl. 7.00 og herfra  mod Gedser, hvor vi 

skal med færgen kl. 9.00 efter en god 

brunch på færgen køre vi gennem Tysk-

land med kurs mor Tjekkiet. Undervejs 

fortæller rejselederen om både Tyskland og Tjekkiet. Sidst på eftermiddagen 

krydser vi den Tysk-Tjekkiske grænse, herfra er der ikke langt til Usti og vo-

res hyggelige hotel. Rejsens middage spi-

ser vi i hotellets restaurant, hvor der serve-

res traditionelle tjekkiske  og internationa-

le retter. 

2. dag: Litomerice  

På den anden side af Elben  ligger den 

smukke middelalderby Litomerice. Byen 

har mange flotte velbevarede bygninger 

og et hyggeligt torv. Vi går en lille byrundtur og nyder byen inden vi spiser 

frokost og smager byens øl på det lokale bryggeri. På tilbagevejen køre vi til 

et udsigtspunkt hvorfra vi kan nyde den smukke udsigt over området og El-

ben. 

3. dag: Skodafabrikkerne og Melnik   

Skodafabrikkerne har levet en omtumlet 

tilværelse, fra at være noget af det mest 

moderne i 1930ernes bilindustri til at stå 

mål for diverse vittigheder i 1980erne og 

til igen i dag at være supermoderne. Vi 

besøger bilfabrikkerne i Mláda Boleslav 

og gennemlever hele udviklingen når vi i egen bus køre rundt på fabrikken og 

får en rundtur på Skodamuseet. Efter en god frokost kører vi til Melnik hvor 

vi fra byens slot skal vi se sammenløbet af Moldau og Elben. Vi køre langs 

Elben tilbage til vores Hotel Usti og aftenens middag. 

 

4. dag: Prag til fods og til vands. 

Der er kun en lille times kørsel fra vores hotel til 

Prag, en af de smukkeste byer i Europa. Prag er 

altid et besøg eller et gensyn værd. Rejselederen 

viser de største seværdigheder frem, vi oplever 

blandt andet rådhuspladsen, Tynkirken hvor Tycho Brahe er begravet, Karls-

broen og de små hyggelige gader i centrum hvor hvert gadehjørne kan fortælle 

sin egen historie. Vi skal selvfølgelig også se det astronomiske ur hvor de 12 

apostle kommer frem en gang i timen. Der er god tid på egen hånd og rejsele-

deren kommer gerne med anbefalinger til gode frokostrestautanter og museer. 

Besøget i byen afsluttes med en afslappende sejltur med aftensmad på Moldau. 

 

5. dag: hjemtur. 

Der er blevet tid til at tage afsked med Bøh-

men. Efter morgenmaden køre vi ud af 

Tjekkiet og op gennem Tyskland. Ved Ro-

stock tager vi færgen til Gedser. Under 

overfarten nyder vi rejsens sidste måltid..Vi 

forventer at være hjemme midt på aftenen. 

  

 

Hotel Vitruse i Usti. Hotellet ligger smukt med udsigt over floden 

 

 

 


