
Kl. 8.00 tager vi igen afsked med Prag. Vi kører retur med passende pauser retur til 

Danmark og med en forventet hjemkomst til Viborg sidst på aftenen. 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 

      Værd at vide! 

 

                Valuta: Den tjekkiske møntenhed er koruna, og man får ca. 

               330 koruna for 100 danske kroner. Der er mange veksel- 

               kontorer og pengekontomater i Prag. Visa-kort kan benyttes 

               i de fleste større forretninger og restauranter. 

 

Sporvogn, metro og bus: Dette er billige transportmidler i 

Prag. Taxi er også billig, men aftal prisen på forhånd!  

 

               Husk: Gyldigt pas og det blå sygesikringskort. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Afrejse:  Torsdag den 9. april 2020 

  Eksercerpladsen, Viborg       kl. 06.00 

            Hjemkomst:  Mandag den 13. april 2020 

  Eksercerpladsen, Viborg ca. kl. 23.00 

            NB: Der er mulighed for opsamling i Silkeborg, 

                    Kolding v/Scandic og i Padborg.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Salg og information:  

              PouLis Rejser 
v/Pouli Pedersen og Lis Nyrup 

Tostrupvej 5, Birgittelyst, 8800 Viborg 

Tlf. 28 30 14 65 

E-mail: poulisrejser@gmail.com   

www.poulisrejser.dk 
Hurtig tilmelding sikrer dig en plads til Prag 

NB: Der er nummereret pladser i bussen  

Prag 
- Den gyldne stad – 

 

 
 

                   - 5 dage - 

                Påsken 2020 

Nu med halvpension, udflugter og entréer. 

              kun kr. 2.795,- 
             

Salg og information: 

  PouLis Rejser 
 Tlf. 28 30 14 65 

  www.poulisrejser.dk 

  Medlem af Rejsegarantifonden     



Tag med PouLis Rejser og oplev Prag -

Tjekkiets fantastiske hovedstad. 

I 2020 laver vi en anderledes Påsketur til Prag – denne gang inkl. 

halvpension, sejltur på Moldau samt udflugter med entréer. 

Prag er stadig et af Europas mest populære rejsemål.   

Prag er en utrolig charmerende by. 

Livsglæden og de berømte seværdig-  

heder giver Prag en nærmest magisk  

stemning. Prag byder også på et kulturudbud 

inden for koncerter, opera og teater. Tag en 

slentretur på Karlsbroen, besøg verdens største 

borgområde med den gotiske Skt. Vitus 

Katedral, det astronomiske ur på Prags rådhus 

eller sluk tørsten med et glas godt tjekkisk øl. 

Botel Albatros 
Er et stort 3-stjernet botel med en unik 

beliggenhed ved Moldaus bred direkte i det 

historiske centrum af Prag.  

Tillæg for eneværelse kr. 850,- 

Adr.: Nábrezi Ludvika 

Svobody, Praha 1 

Tlf. nr. til reception (+420) 

224 810 547 

Pris kun kr. 2.795,-
Pr. person i delt dobbeltværelse, buskørsel i **** luksusbus med WI-FI, halvpension 

fra aftensmad 1. dag til og med morgenmad sidste dag, byrundtur, sejltur på Mouldau, 

udflugter m/entreer til Prags TV-tårn, Troja Palæet, Prags Zoo og Glasværk i Nizbor 

samt woks museum i Karlstein  og rejseleder/guider under hele turen samt gebyr til 

Rejsegarantifonden.  Depositum kr. 500,- betales ved rejsens bestilling.  

Rejseplan/Udflugter 

1. dag:
Tidligt torsdag morgen er der afrejse fra Viborg, og der køres gennem Tyskland med 

passende pauser, herunder for frokost inden vi når Prag ved aftenstid. 

Efter indkvartering vil der blive serveret en 3-retters menu i skibets restaurant. 

2. dag: Byrundtur.
Vi starter byrundturen med først at køre en tur i bussen op til den imponerende 

Hracanyborg, Herefter fortsættes til fods, idet den gamle bydel skal opleves til fods. 

Efter af have set Prags imponerende borgområde med Skt. Vitus Katedralen i midten, 

går vi videre af den Italienske gade til Karlsbroen over floden Moldau, der deler Prag. 

Vi fortsætter af ”kongevejen” til rådhuset med det astronomiske ur og Týn-kirken for 

at slutte ved Folkets Hus. 

Efter byrundturen, der tager 3-4 timer, kan Prag opleves på egen hånd indtil kl. 19.00, 

hvor der en 3-retters menu i restauranten på Albatros. 

3. dag: Glasværk og Borgen i Karlstein.
Vi starter dagen med at køre til Nizbor, som ligger ca. 40 km. syd vest for Prag. Her 

skal vi besøge et gammelt glasværk, som er kendt for deres slebne krystal, og hvor der 

også er mulighed for at købe i fabrikkens butik. Herefter fortsætter vi til Karlstein, 

hvor vi skal opleve en gamle middelalderborg, som Karl IV lod bygge i 1300-tallet. 

I Karlstein skal vi også opleve et af Tjekkiets flotte voksmuseer. Herefter er der 

mulighed for at opleve byen og spise frokost på egen hånd. 

Hen på eftermiddagen køres retur til Prag. Kl. 19.00 er der middag i restauranten på 

Albatros. 

Efter middagen vil der blive arrangeres en lille gåtur til Rådhuspladsen og Karlsbroen, 

så der er mulighed for at opleve ”Prag by Night”. 

4. dag: Troja-palæet, Prags Zoo eller Botanisk Have.
Vi starter med at køre op i Troja området, hvor vi først skal opleve Prags mest 

bemærkelsesværdige sommerpalæ Troja med de smukke fresker på vægge og loft. 

Herefter går vi over i Prags fantastiske zoologiske have med ca. 5.000 dyr, som ligger 

på samme klippeskråning ned mod Moldau som Troja Palæet.   

Der er også mulighed for at opleve Prags Botaniske Have med en storslået udsigt, hvis 

dette har interesse. Der spises frokost på egen hånd i området. 

Kl. ca. 15.30 kører vi ud til Prags TV-tårn, hvor vi skal se Prag fra oven, inden der er 

middag på Albatros kl. 18.00. 

Kl. 20.00 tager vi på en sejltur på floden Moldau, hvor vi igen skal opleve “Prag by 

Night” men fra vand siden. På sejlturen, der tager 2 timer serveres kaffe med kage, og 

der underholdes med levende musik.  

5.dag: Se næste side.


