
En 
oplevelsestur

TIL 
DEN GYLDNE STAD
MED GODE VENNER

15.-19. oktober 2022

en del sjældne biler - herunder særlige prototy-
per og racerbiler. Vi skal kun ca. 30 km uden for 
Prag, inden vi kan komme rundt på museet. 
  Kl. ca. 12:00 kører vi tilbage til hotellet, som har 
forberedt et typisk tjekkisk måltid til os. Det og 
en drink er naturligvis med i prisen. 
  Fra frokosten til vi skal ”fint i byen”, er der mulig-
hed for at tage med vores guide rundt eller tage 
på tilbudsjagt på egen hånd. 
  Når klokken er 18:00, skal vi have lidt andet tøj 
end ”Bilka-habit” på. 
  Vi skal nemlig på en Michelin-anbefalet restau-
rant med en af de smukkeste udsigter i hele Prag 
by. Her får vi en 5-retters (måske 6) samt en til-
hørende vinmenu. Alt dette er naturligvis også en 
del af rejsens pris. 

onsdag 19. oktober 2022

Turen hjemad starter kl. 07:30, så vi kan nå fær-
gen i Rostock. Frokosten undervejs hjem er for 
egen regning. 
  Hvis du vil med, så tryk tilmeld på turen på vores 
hjemmeside. 

5.995,-
pr. person.

Tillæg eneværelse 500 kr. 

Betaling på

0862 0000914355

SPØRGSMÅL:

Tlf. 22 23 34 08

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 20. SEPTEMBER



lørdag 15. oktober 2022

Vi bliver opsamlet med start i Nakskov og der-
efter efter tilmeldinger, men planen er Maribo, 
Sakskøbing og Nykøbing F. 
  1. etape slutter ved færgen i Gedser. Her vil der 
være morgenbuffet om bord. 

  Vi kører fra Rostock til Prag - kun med stop til 
frokost (ikke med i prisen) - hvor vi bliver indkvar-
teret på Botel Albatros. 
  Planen er, at vi ankommer tids nok til, at vi lige 
kan få benene lidt op - og evt. en drink ned - in-
den vi går op til Restaurant Ambiente Brasileiro.
  Her får man en formidabel buffet med fisk, sup-
pe, grønt/salat, ost, brød og 23 forskellige grille-
de lækkerier. Drikkevarer (bortset fra første) er 
på egen regning.

søndag 16. oktober 2022

Efter en god nats søvn og morgenmad med ud-
sigt til Prags slot tager vi de gode gåsko på. Vi 
skal nemlig en tur op til slottet. 
  Vi går op til slottet ad ”bagvejen” og kommer ind 
over slotsområdet efter en terrorkontrol. 

  Efter et par timers gang - bliver der et ophold, så 
væskedepoterne kan blive fyldt op inden nedstig-
ningen ad den gamle kroningsvej og Karlsbroen. 
  Vi ender på Václavské Náměstí - Wenzels Plads.  
Her er bestilt bord og menu på restaurant Výtop-
na, som ligger på første sal med udsigt over plad-
sen - men en lille sjov detalje er, at drikkevarerne 
kommer på togvogne ud til de enkelte borde. Der 
er naturligvis både mad og en drink med i prisen. 
  Eftermiddag er til ”fri leg”, men kl. 18:15 går vi fra 

vores hotel til Prague Boats, hvor vi skal ud og sej-
le med et af de nye smarte skibe. Ombord venter 
en 3-timers sejltur på Vltava, hvor der serveres 
en flot buffet, og den første drink er naturligvis 
også her forudbetalt, så du selv er herre over din 
egen regnings forløb. Vi går tilbage til hotellet kl. 
22:00. 

mandag 17. oktober 2022

Mandag er arbejdsdag, så vi skal køre fra hotel-
let kl. 7:30. Målet er Škoda i Kvasiny. Fabrikken 
ligger ca. 145 km fra hotellet, men det bliver en 
helt anden oplevelse, end man plejer. Her tager 
vores guide imod. Han har været ansat hos Škoda 
som ingeniør siden 1957 - de sidste år er han dog 
blevet guide, men han ved ALT om bilproduktion. 
  Rundvisningen er så eksklusiv, at der ikke må 
være mere end 25 på hvert hold, så for ikke at 
spilde tiden, kører vi på fabrikken, hvor den ene 
halvdel bliver vist rundt, mens den anden kører 

ud og får frokost, og så bytter vi. 
  Frokosten er mindst 2 retter med to drinks, som 
naturligvis også er inklusive. Vi kører fra Kva-
siny-området ca. kl. 15:00.
  Vi kører tilbage til hotellet. Der er mulighed for 
en lille lur i bussen, for når vi kommer hjem - er 
der kun ca. 1 time til, vi skal ud og gå lidt igen. 

  Vi skal nemlig på en ganske særlig restaurant: 
U Krale Brabantskeho. Det er Prags ældste ud-
skænkningssted. Her er der en spændende eller 
i hvert fald anderledes menu på programmet. Ud 
over menuen og tre drinks pr. person vil der også 
være underholdning til ca. kl. 22:00. Og så skal vi 
naturligvis hjem og sove. 

tirsdag 18. oktober 2022

Vi skal naturligvis have vores morgenmad, inden 
vi skal på tur. I dag skal vi ud på et lille privat mu-
seum, som hedder Svet Skodovek. De råder over 

TUREN I ORD OG BILLEDER
MIN 
40

DELT.


