PRAHA & DRESDEN
Turteam: Ingebjørg Berstad Torp og Geir Sandvik

2. - 7. juli

Storbyferie i to av Europas vakreste byer, Tsjekkias hovedstad; Praha
og «Tysklands Firenze»; Dresden.
Markedsplassen ved det astronomiske ur

TURPRIS

Kr 12.950
Tillegg fra andre byer i Sør-Norge:
Tillegg for enkeltrom:

kr 1500
kr 1450

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo – Praha og Berlin – Oslo
• Bussrundturen i god turistbuss
• 5 overnattinger i dobbeltrom med frokost
• 5 middager
• Inngangspenger og guide i henhold til program
• Konsert i Praha
IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Konsert i Dresden

Dresden

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside eller
på telefon 70 17 90 00.
Velkommen med på en uforglemmelig tur!
Minnesstedet i Lidice

Praha

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Karlstejn

Hotel TYL

Karlsbroa

Dresden

To perler i Europa
Praha & Dresden

Dag 1

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Tirsdag 2. juli:

Torsdag 4. juli:

Fredag 5. juli:

Lørdag 6. juli:

Storbyferie i to av Europas
vakreste byer, Tsjekkias
hovedstad; Praha og «Tysklands
Firenze»; Dresden.

Norge – Praha

Utflukt til Nizbor og Karlstejn

Praha – Lidice – Dresden

Dresden – Berlin

Flyavgang med Norwegian fra
Gardermoen kl 16.45 og ankomst
Praha kl 18.45. Her møter vi vår
norske buss og sjåfør som tar oss inn
til sentrum og gode Hotel TYL der vi
skal bo i tre netter. Sen middag på god
restaurant like ved hotellet før vi går
til ro for natten.

Etter frokost på hotellet tar vår guide
oss med på en utflukt til områdene
vest for hovedstaden. Vi besøker bl.a.
krystallfabrikken i Nizbor, der vi får
omvisning i fabrikken og anledning til å
handle flotte produkter i
fabrikkutsalget. Etter avsluttet besøk
her fortsetter vi til Karlstejn, der det
blir tid for å få kjøpt seg lunsj før vi får
en omvisning i slottet og borgen. Vi er
tilbake i Praha tidlig ettermiddag, og på
kvelden inviterer vi til flott
middagscruise på Moldau.

Vi forlater Praha etter frokost og
kjører en halvtimes tur nordvestover
til Lidice, landsbyen som ble jevnet
med jorden i en represalie av tyske
soldater i juni 1942. 192 menn over
16 år ble myrdet, og kvinner og barn
ble sendt i konsentrasjonsleirer der de
fleste døde. Vi får høre historien og
får et sterkt møte ved minnestedet for
hendelsen. Etter besøket her,
fortsetter vi til Dresden der det blir
tid for lunsj og egne opplevelser på
ettermiddagen. Middag og overnatting
på Inter City Hotel Dresden. Med
forbehold om tilgjengelighet blir det
konsert i Frauenkirche denne
kvelden. (ikke inkludert i turprisen)

På formiddagen er det tid for guidet
bysightseeing i Dresden. Deretter blir
det god tid til lunsj og egne
opplevelser i byen, før vi på
ettermiddagen kjører nordover mot
Berlin. Middag og overnatting ved
flyplassen i Berlin-Schönefeld.

I Praha blir det bl.a. byvandring med
vår gode norsktalende guide, fritid i
gamlebyen, konsert og båttur på
Moldau. Vi drar også på utflukt til en
krystallfabrikk og besøker Tsjekkias
mest besøkte borg. I Dresden får du
oppleve en spennende miks av nytt og
gammelt. Store deler av byen ble
ødelagt under krigen, men i sentrum
er mange flotte byggverk bygget opp
igjen stein for stein. Frauenkirche står
som et strålende eksempel på denne
storslåtte restaureringen.

Dag 2

Onsdag 3. juli:
Praha
Vi har hele dagen til disposisjon i
Tsjekkias vakre hovedstad. På
formiddagen blir det byvandring med
besøk i slottsborgen, over den
berømte Karlsbroa og inn i gamlebyen
med markedsplassen og det flotte
astronomiske uret. Ettermiddagen har
du til egen disposisjon, og på kvelden
inviterer vi til klassisk konsert i den
spanske synagogen før vi spiser
middag på gode Restaurant Nostress.

TIRSDAG 02.07.2019
OSLO - PRAHA
Avreise
Ankomst

Gardermoen
Praha

Kl. 16.45
Kl. 18.45

SØNDAG 07.07.2019
BERLIN - OSLO
Avreise
Ankomst

Berlin
Gardemoen

Kl. 10.05
Kl. 11.45

Dag 6

Søndag 7. juli:
Berlin – Norge
Etter tidlig frokost på hotellet, kjører
vi til flyplassen der Norwegian har
avgang kl 10.05. Ankomst
Gardermoen kl 11.45 og videre derfra
med tilslutning hjemover.

Turen bestilles på
plussreiser.no
eller på telefon
70 17 90 00
Det astronomiske ur

