Udflugter på dansk
Udflugter bestilles på www.prag-udflugter.dk - eller pr. e-mail: laus@prag-udflugter.dk eller på telefon 46 98 05 07 (dansk fastnetnummer, dansk takst) eller +420 776 819 223
(tjekkisk mobil, også sms).
Dette udflugtskatalog gælder i 2016-sæsonen fra 15/3 indtil 23/10 - herefter er der
vinterprogram med individuelle ture indtil medio marts 2017, hvor et nyt, tilsvarende
program starter. Du kan altid finde det aktuelle program på www.prag-udflugter.dk, hvor
du også kan læse mere uddybende beskrivelser af turene. Visse ture tilbydes året rundt,
f.eks. privat byvandring, Middelalderaften, Folklore (men ikke alle aftener), Bryggerimiddag
(individuel, mindst 4 personer), Jazzaften med chauffør (minimum 3 personer) Wellness
og Sejltur uden guide, men med chauffør (minimum 4 personer). Private ture med chauffør
(f.eks. Kutna Hora eller Plzen) kan bestilles året rundt.
Hvis man ønsker at nyde de mange seværdigheder i Prag, kan
det varmt anbefales at deltage i én eller flere guidede ture. På
den måde får man et godt udbytte af sin rejse til Prag, og man
kan selv udforske de mest interessante steder yderligere.
Der er ingen grund til at frygte, at man bliver en del af en stor,
og uoverskuelig flok. Vi vil selvfølgelig gerne have mange deltagere og siger nødigt nej til interesserede gæster. Og naturligvis kan antallet variere, men som gennemsnit er der f.eks. kun
10-12 deltagere på den almindelige byrundtur. Og alt foregår
på dansk, så man får det hele med.
Nedenfor finder man vores udflugtskatalog til seværdigheder i
Prag men også med mulighed for at komme på udflugter udenfor byen.
Endelig vil vi gerne anbefale muligheden for at få skræddersyet en helt individuel tur med egen minibus og chauffør - eller
til fods med en guide, som kan lægge særlig vægt på netop jeres særlige ønsker om at opleve seværdigheder i Prag.
På grund af skiftende valutakurser er nedenstående priser udelukkende opgivet i Tjekkiske Koruna (Czk.). Kursen februar
2016 er ca. 100 kr = 350 Czk
Der modtages Czk, danske kroner og euro efter gældende kurser.

Privat byvandring

Vi mødes midt på Vaclavske Namesti ved Café Tramvaj på
det tidspunkt, som I ønsker. Mest almindeligt er klokken 10
om formiddagen. Derfra følges vi ad på en ca. 4 timer lang
tur, hvor I får fortalt om Prags og Tjekkiets historie, ser på de
smukke bygninger og seværdigheder i Prags centrum - og naturligvis også får oplysninger om praktiske forhold, shopping
mm. Undervejs kan vi holde en eller flere pauser, hvis det ønskes. Vi kigger ikke på klokken - turen tager den tid, den tager.
Men det er ikke en shoppingtur - det må vente til en anden
gang.
Hvis det ønskes, kan turen slutte ved en restaurant, hvor gæsterne kan spise frokost.
Turen koster i alt Czk. 2.500,- (svarende til ca. kr. 715-), som
betales ved afslutningen. Turen betales altid i Czk. 1-10 deltagere. Ved flere deltagere, forhør venligst.

Byrundtur
TID: 9.00-12.00
MØDESTED: Cafe Tramvaj
DAGE: MAN+ONS+FRE
FÆRDSEL: Til fods
MAD-DRIKKE: eksklusiv
PRIS: 350
Vi begynder altid kl.9.00 på Wenzelspladsen, Vaclavske
Namesti, lige midt på pladsen ved Cafe Tramvaj,
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Sporvognscafeen. Vi slutter cirka 3 timer senere i nærheden af
Karlsbroen, hvor der er gode, videre transportmuligheder.
Vi har planlagt vores byrundture med to formål. Dels vil vi
gerne præsentere de vigtigste steder, og samtidig får I også
en bedre mulighed for at orientere jer i byen, dels vil vi gerne
præsentere alt det, Prag byder på, men som nemt kan overses.
Derfor går vi også igennem en Pasaz, en klosterhave
og på kubistisk cafe, ligesom vi ser Vaclavske Namesti
Wenzelspladsen, den Gamle Bys rådhusplads med det berømte
astronomiske ur, Orloj og Josefov, det jødiske kvarter, samt
Karlsbroen.
Vores ønske for byrundturen er også at nå at tale om at gå ud
i Prag, hvor man handler, og hvordan man skelner mellem
lokale steder og turistfælder, hvor man veksler bedst, og meget
andet.
Denne byrundtur klæder gæsterne på til at få mest muligt ud af
Prag, dens seværdigheder og livet her i det hele taget.

Slotsområdet og Mala
Strana
TID: 12:30-16:30
MØDESTED: Karlsbroen ved statuen af Karl
d. 4.
DAGE: FRE
FÆRDSEL: Til fods og med sporvogn (billet
ikke inklusiv)
MAD-DRIKKE: Frokost er inklusiv
PRIS: 600
På denne del af byvandringen starter vi med at krydse den
bedst kendte seværdighed i Prag - Karlsbroen. Herfra kan man
se slottet fra sin smukkeste vinkel. Inden turen går videre med
sporvogn holder vi frokostpause på restaurant. Derfra går vi til
Lennonmuren og Kampahalvøen inden vi tager sporvogn op
til selve slotsområdet, hvor vi på turen gennem de 4 slotsgårde
bl.a. møder den imponerende Sankt Vitus Katedral, der blev
opført 1344-1929.
Turen går videre ned mod Mala Strana og Wallensteinhaven.
Vi slutter tæt på metro og sporvogne efter en spændende
slotstur i Prag.

Nyd en dejlig sejltur på Moldau, som snor sig smukt gennem
Prag. En sejltur på Moldau (Vltava på tjekkisk) er en afslappet
måde at se Prag fra andre, smukke vinkler. Vores sejltur varer 2
timer. Vi sejler igennem byen, mod strømmen på udturen. Sejlturen falder tidsmæssigt ofte før eller sammen med solnedgangen. Derfor kan vi på udturen se meget i dagslys og på turen
tilbage, med strømmen, kan vi til gengæld se en belyst by.
Der er fri adgang til buffeten, så snart vi sejler. En tjekkisk buffet er ikke lige så overdådig som en dansk. Først smager vi på
en velkomstskænk. Øvrige drikkevarer er for egen regning.
I efteråret er der en enkelt uge, hvor vi ikke kan passere sluserne pga. rensning, i stedet sejler vi så med strømmen mod det
nordlige Prag.
Efter sejlturen kan man deltage i en vinsmagning sammen med
den dansktalende guide. Det foregår på en hyggelig vinstue i
nem gå-afstand fra bådens anløbsplads. Vinstuen har specialiseret sig i gode tjekkiske vine fra udvalgte vingårde, og værten
vil præsentere mindst 5 tjekkiske vine, udvalgt efter bl.a. vejret
og andre forhold på dagen (kunne også være en ny vin i vin-

Sejltur på Moldau
Med mulighed for vinsmagning

TID: 17.00-20.00
MØDESTED: Cafe Tramvaj
DAGE: ONS+LØR med guide øvrige dage med
chauffør fra hotel/lejlighed (med chauffør
minimum 4 personer)
MAD-DRIKKE: buffet med i prisen,
drikkevarer
på egen regning
PRIS: 1000 koruna (vinsmagning: 350
Koruna)
Vi mødes på Vaclavske Namesti (Wenzelspladsen) og kører
sammen i sporvogn - men inden vi kommer helt ned til kajen
får vi lige en forfriskning, nemlig et glas vin eller en halvmørk
øl på vinstuen, som der er mulighed for at besøge senere på
aftenen. Forfriskningen er med i prisen.
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stuen, som han er særlig stolt af). Den dansktalende guide vil
sørge for, at alle kan følge med i, hvad der foregår.
Vinsmagningen varer ca. et par timer, men man er velkommen
til at blive siddende, efter at guiden har forladt arrangementet
- priserne er overraskende rimelige, udvalget er stort og den
lokale viden om vine er god.
Man kan godt deltage i vinsmagningen uden at være på sejltur
- forudsat at der den pågældende aften er deltagere nok til, at
den gennemføres. Mødested i nærheden af vinstuen vil blive
oplyst ved tilmelding.

Karlstejn og glasværk
TID: 9.00 – 16:30
MØDESTED: CAFÉ TRAMVAJ eller jeres
adresse ved individuel tur
DAGE: TIRS+FRE
FÆRDSEL: med bus og til fods
MAD-DRIKKE: inkluderet fra dagens
frokostmenu på mikrobryggeri
PRIS: 1300 koruna

mere farverige produkter, som ikke slibes.
Undervejs til Karlstejn (der er ikke ret langt fra glasværket)
holder vi pause på det gode mikrobryggeri Berounsky Medved
(Berouns Bjørn), som har godt øl (både lyst og mørkt), der kan
smages på stedet og desuden købes med til lave priser. Her
spiser vi også frokost
Karlstejns historie strækker sig tilbage til 1348, hvor selveste
Karl d. IV, bøhmisk konge og tysk-romersk kejser, sammen
med ærkebiskop Arnost af Pardubice lagde grundstenen.til
Karlstejn. Borgen er den vigtigste i landet efter Prags slot.
Karlstejn borg blev bygget som et sted til at opbevare de
kongelige skatte, bl. a. det hellige romerske imperiums kroningsjuveler. I Karlstejn er frokost og handel med krystal manges ønske, landsbyen er fyldt med krystal til priser langt under
Prag niveau. En tur med hestevogn op igennem landsbyen, 12
procent stigning, er også populært. Rundvisninger på borgen
er på engelsk eller tysk, på egen hånd.

(Denne tur kan altid bestilles på individuelle
tidspunkter og med direkte afhentning
til samme pris, hvis man er 4-6 personer,
der tilmelder sig. Dog ikke på søndage og
mandage)

Skoda fabrik og museum
TID: 8.30-14.30
MØDESTED: CAFÉ TRAMVAJ
DAGE: ONS
FÆRDSEL: med bus
MAD-DRIKKE: inklusiv entré og frokost
PRIS: 1300 Koruna
Besøg både på Skoda-museum og i fabrikshallerne i Mlada
Boleslav. Benyt denne enestående chance for at besøge bilfa-

Ved landsbyen Nizbor ligger en af Tjekkiets ældste glasvirksomheder, hvor traditionen for krystal-produktion strækker sig
300 år tilbage. Bøhmisk krystal fra Tjekkiet er blandt verdens
fineste, og håndværkets århundreder lange tradition holdes stolt
i hævd. Både i forbindelse med forarbejdning og forædling.
Vi arrangerer vores egen ca. 45 minutters rundvisning, hvor vi
både vil se, hvorledes man puster og sliber glas i dag. Rundvisningen er på dansk med egen guide - vi er ikke afhængige
af at skulle koble os på en større gruppe. Der er mulighed for
at handle til virkeligt fordelagtige priser i butikken på stedet,
hvis man ønsker det. Eller drikke en kop kaffe, hvis det passer
én bedre.
Inden glasværket i Nizbor (Rückl) er der mulighed for, at vi
kan lægge vejen forbi et mindre glasværksted, hvor man skaber
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brikken, hvor man som privat person ikke kan booke adgang.
Desuden er det en meget stor fordel at besøge fabrikken sammen med en dansktalende guide.
Der er meget at snakke om, bl.a. Tjekkiet som gammel industrination og tjekkernes forhold til biler og dagligdagen. Skoda
er i dag Tjekkiets største virksomhed. Efter sigende er snart
halvdelen af den tjekkiske økonomi forbundet med Skoda
produktionen. Skoda ejes af VW, efter at de sidste aktier opkøbtes fra staten i 2000. Det tjekkiske mærke er den vigtigste
overskudsgivende del af VW koncernen, lader man også forstå.
Glemt er alle Skodavitserne
Turen er for voksne og større børn. Bustur ca. 1 time hver vej.
Efter besøget på Skoda går turen videre til det Klášter bryggeriet i nærheden. Her er der frokost og selvfølgelig en øl (eller
en sodavand, hvis man foretrækker det)

Theresienstadt
TID: 9:00-16.00
MØDESTED: Café Tramvaj
DAGE: MAN+TOR
FÆRDSEL: med bus og til fods
MAD-DRIKKE: frokost er inkluderet
PRIS: 1300 czk
Denne tur er vores mest efterspurgte tur ud af Prag. Vi har
derfor opgraderet den, således at der er bedre tid og en endnu
bedre fokus på bl.a. de danske vidnesbyrd. Vi har desuden inkluderet en frokost.
Terezin (Theresienstadt) er en gammel fæstningsby, hvor nazi-

sterne i 1940 lavede gestapofængsel i den militære fæstning og
fra 1941, jødisk ghetto i selve byen.
Turen går til det mindre Gestapofængsel og til selve byen, der
blev jødisk ghetto. Turen vil vare cirka 6 timer, der køres i bus
og gås en del til fods.
Turen begynder med en fælles rundvisning i Gestapofængslet,
der er bagefter mulighed for selv at gå rundt og blandt andet
også se dokumentarfilm. Efterfølgende kører vi en runde i selve byen og slutter med at besøge Ghettomuseet.
(Fra 2016 har vi forlænget tiden med ca. en time for at give
en bedre oplevelse - og turen vil altid være med dansktalende
guide)

Kutna Hora og benkirken
TID: 9.00-16.30
MØDESTED: CAFÉ TRAMVAJ
DAGE: LØR
FÆRDSEL: med bus, til fods
MAD-DRIKKE: inkl. frokost
PRIS: 1300 Koruna inkl. entréer

(Denne tur kan altid bestilles på individuelle
tidspunkter og dage og med direkte
afhentning til næsten samme pris, hvis man
er 4-6 personer, der tilmelder sig. Ved 4
eller 5 personer er prisen dog Czk. 1.400,pr. person)
Vi kører først til Sedlec udenfor Kutna Hora, hvor vi skal se
det meget særprægede knoglekapel, der er udsmykket med
tusindvis af menneskelige skeletdele. Derefter går turen videre
til centrum af den spændende middelalderby, Kutna Hora, bl.a.
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kendt for sin store sølvminedrift. Vi parkerer ved den smukke
Sankt Barbara Katedral og spadserer sammen til vores frokostrestaurant – frokosten er inkluderet i prisen. Efter maden har
man mulighed for en hyggelig spadseretur i byen, hvor man
bl.a. kan opleve Museet for Minedrift, Vlassky Dvur fra slutningen af 1200 tallet (her blev mønterne præget) – eller måske
bare slentre lidt omkring i den fascinerende by, der i 1995 af
UNESCO blev erklæret en del af verdens kulturarv. På vejen
hjem holder vi pistsop ved et mikrobryggeri, hvor en drikkevare (øl, vand eller et glas vin) er inkluderet.

FÆRDSEL: med bus begge veje
MAD-DRIKKE: inklusiv mad og drikke ad
libitum
PRIS: 1180 Koruna

Bryggerimiddag
TID: 17.30-21.00 (cirka) eller efter aftale
MØDESTED: Cafe Tramvaj eller evt. efter
aftale
DAGE: Alle aftener efter aftale, men
minimum 4 personer)
FÆRDSEL: med metro (billetter ikke inkl.)
MAD-DRIKKE: inklusiv middag og alle øl/
vand
PRIS: 1000 koruna
Folklore aften med tjekkisk musik, sang og dans samt mad og
drikke. Der er ikke guide med, men man køres begge veje.
Vi tilbyder igen i år dette aftenarrangement. Folklore Garden
er en virkelig hyggelig restauration med sang og dans, mad
og drikke ad libitum inkluderet. Maden er god og veltilberedt,
vin, tjekkisk øl, sodavand mm. serveres flittigt af betjeningen,
som er er venlig og effektiv. Showet er virkelig top-professionelt og fremføres med sikkerhed og præcision, men også med
humor.

Middelalderaften

Vi tager til det fine mikrobryggeri Jihomestsky Pivovar i Prag
4, Chodov. Det nye og smagfuldt indrettede mikrobryggeri og
værthus ejes af Richter, som kun brygger rene øl efter Reinheitsgebot. Her er ikke brugt smutveje. Richter arbejder fortløbende med at udvikle øllene. Der skal ikke være nogen tvivl
om, at det er et af mine helt personlige favoritsteder i Prag.
Altid en stor fornøjelse!
Vi skal smage deres forskellige øl og spise en dejlig, 3-retters
tjekkisk middag (suppe, gulash og kager).

TID: ca. 18.30-22.30
MØDESTED: Man afhentes af chauffør på sin
Prag adresse og bringes tilbage igen
DAGE: Næsten alle dage
MAD-DRIKKE: Middag og 1 øl eller vand
inklusive.
PRIS: 1200 koruna - NB: minimum 2
personer
Denne aften går turen til et af Prags ældste fungerende værtshuse, U Krále Brabantského. Værtshuset stammer fra 1375 og
kældrene er endog ældre. I kældrene under U Krále Brabant-

Jihomestsky Pivovar ligger mellem betonblokkene i et af de typiske boligområder, hvor tusindvis af „ægte“ pragere har deres
dagligdag.

Folklore aften
TID: ca. 19.15-23
MØDESTED: Afhentning med bus hvor I bor
DAGE: De fleste aftener (spørg venligst)
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ského (Kongen af Brabrant) inviterer de til middelalderaften.
Nyd en middelalderlig kød middag, med fingerene, drik uovertrufne øl og nyd et show med jonglører, ildpustere og andre
overraskende karakterer.
Vi har en aftale med U Krale Brabantskeho om reservation og
tilbyder denne aften med transport from og tilbage med vores
chauffør, han vil sikre I kommer godt ind ad døren. Derfor
henter han jer kl.18.30, I god tid for pladser og show. Tiden er
afhængig af jeres Prag-adresse, det kan være mellem 18.15 og
18.45. Hjemkørsel efter kl.22.
Midddagen er med forret, flere slags grillet kød, majs og brød.
Den første øl eller vand er med i prisen. Middagen spises med
fingrene med skylleskåle og servietter.
Bestik kan fåes.
Alle tjenere og de, der laver show, er klædt i middelalderlige
klæder, ligesom underholdningen og musikken er middelalderligt inspireret. Tjenerne er, med et glimt i øjet, så uforskammede som i tidligere tider på værtshuset

komstdrink og 4-retters luksusmenu
PRIS: 600 DK kr. pr. person. Forudbetales
Få en skøn wellness behandling med afslapning, champagne
(Bøhmisk sekt, den lokale champagne - glimrende!), massage
og varme sten efterfulgt af en delikat 4-retters luksus middag
i den dejlige restaurant U Emy Destinnove. Dette er fulendt
forkælelse for 2, men til en pris, man ikke finder magen til i
Danmark. Du fortjener det - så nyd det! NB: Det er HELT
nødvendigt at bestille i god tid af hensyn til
kapaciteten i massage studiet.

Øltur med guide

TID: 17.00
MØDESTED: Café Tramvaj
DAGE: FRE
FÆRDSEL: Offentlig
MAD-DRIKKE: inkl. middag og alle øl/vin/
vand
PRIS: 1200 Koruna + billet til transport
En rundtur med guide til forskellige ølsteder i bydelene Vinohrady og Zizkov, der er kendt for at have de fleste udskænkningssteder pr indbygger - i Europa!.
Oplev forskellige værtshuse med hver deres øl. Turen ledes
af ølkendere, som vælger interessante værtshuse med gode og
spændende øl - som man sandsynligvis ikke ville have fundet
på egen hånd. Maden vil være traditionel og solid tjekkisk.
OBS: inklusiv middag og alle øl/vin/vand.

Luksus for 2: wellness
og gourmet middag
TID: Efter aftale - normalt klokken 18 - men
om lørdagen lidt tidligere
MØDESTED: Stonehouse, U Kanalky 10, Prag
2 (eller bestil afhentning)
DAGE: Alle dage undtagen søndag
FÆRDSEL: Vores chauffør
MAD-DRIKKE: inkl. champagne/sekt, vel-

Fontæneshow med
middag
TID: 18.30-22.00
MØDESTED: Cafe Tramvaj
DAGE: Alle aftener efter aftale (minimum 4
personer)
FÆRDSEL: med sporvogn og til fods
MAD-DRIKKE: 3 retters menu
PRIS: 1000 koruna
Fontæneturen byder på en klassisk, tjekkisk middag og bagefter show ved Krizikova-fontænen – turen er efterhånden i sig
selv en Pragklassiker. Turen egner sig til både børn og voksne,
vi bestiller gerne børnemenuer, - og i øvrigt er der også glimrende vegetarmad på denne restaurant. Middag og billet til
show er inklusive i prisen.
Krizikova-fontænen er unik i verden. Den findes ikke helt
magen til. Fontænen, det kæmpe springvand, blev oprindelig
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bygget til århundrede-udstillingen i 1891. Hundrede år senere
undergik Fontænen, som hele området, en total renovering.
Man holdt Tjekkoslovakisk udstilling i 1991. I dag fremstår
Fontænen med adskillige tusinde dyser, lyssætning, musik og
endda lejlighedsvise dansere.

Jazzkoncert med middag
TID: ca. 19:00-ca. 24
MØDESTED: Man afhentes af chauffør på sin
Prag adresse og køres hjem igen
DAGE: alle aftener efter aftale.
FÆRDSEL: afhentning. Chaufføren kører ud
og hjem.
MAD-DRIKKE: Middag og 2 øl eller vand inklusive.
PRIS: 1300 koruna - NB: minimum 3 personer

afhentning, og prisen kan kun holdes, hvis
man er 4-6 personer, der tilmelder sig for flere personer end 6 eller færre end 4,
venligst spørg om betingelser)
FÆRDSEL: med bil
MAD-DRIKKE: inklusiv frokost og en øl (eller
anden drikkevare)
PRIS: 1500 koruna
Tjekkiets måske bedst kendte bryggeri ligger i byen Plzen eller Pilsen. Den gyldne øl, Pilsner Urquell eller på tjekkisk
Plzenský Prazdroj, er en dybt forankret del af tjekkisk kultur.
Urquell betyder ”den oprindelige kilde”, og netop denne øl er
alle pilsneres moder. Det var brygmesteren Josef Groll, som
i oktober 1842 startede det første bryg af en lys undergæret
øltype, som skulle vise sig at blive en stor succes - og i dag har
de fleste bryggerier i verden en variant af typen, som regel kaldet en netop en pilsner. Men i Tjekkiet forbindes ordet ”pilsner” med én og kun én øl - nemlig originalen fra Plzen. En
”ægte” tjekke vil derfor heller ALDRIG bestille en ”Urquell”
hos tjeneren - han vil naturligvis bede om en Pilsner, for der er
jo ikke andre?
Besøget på bryggeriet omfatter en ca. 80 minutters rundvisning med bl.a. tappeanlæg, kedler og kældre - og derefter
frokost og en øl (eller anden drikkevare) på bryggeriets egen
restaurant. Man kan naturligvis tilkøbe flere af de gode øl i det
omfang, tiden tillader det. Man opholder sig ca. 20 minitter i
de kølige kældre under bryggeriet. HUSK derfor at have en
jakke eller lignende med.

Oplev Prags mindste og hyggeligste Jazzklub, U Maleho Glena i den centrale bydel Mala Strana. Prag har et usædvanligt
spændende jazz miljø, og netop U Maleho Glena er et af de
bedste steder at opleve dette. Lokalet, man sidder i, er ganske
lille og intimt – faktisk er der en talemåde, som siger, at hvis
det var mere intimt, ville man have musikernes tøj på. Der er
plads til 32 gæster, så det gælder om at have bestilt plads –
men det klarer vi selvfølgelig.
Mandag er bluesaften - af og til også tirsdag. Om søndagen er
der jamsession af forbavsende høj kvalitet. De øvrige dage er
der varierende program - først og fremmest nutidig jazz. Der
spilles ikke ”traditionel” jazz, altså New Orleans stil med banjo
osv.
Aftenen starter med god mad, Suppe, svinesteak med tilbehør,
kage og to drikkevarer.. Musikken starter normalt omkring
klokken 20.30 og er altid af høj klasse

Efter besøg på bryggeriet har man noget tid på egen hånd i
middelalderbyen Pilsen. På byens smukke, centrale plads ligger den imponerende gotiske Bartholomeus-katedral, og der
er også mulighed for at se en af Europas største synagoger, et
museum for befrielsen i ’45, underjordiske katekomber, shoppingmuligheder - eller bare sætte sig på en café, nyde bylivet
og endnu en Pilsner (eller to...)
På vejen hjem tager vi en lille afstikker til Beroun, som gemmer på endnu en perle for ølkendere, nemlig det gode mikrobryggeri Berounsky Medved - Berouns bjørn. Vi holder en
halv times pause for en smagsprøve - og man kan købe øllet
med derfra til overraskende lave priser. Eller var det noget
med en serie artikler til personlyg hygiejne (f.eks. shampoo,
balsam, brusesæbe etc.), lavet af ølingredienser?

Byen Pilsen og Pilsner
Urquell bryggeriet
TID: 9-17 (cirka)
MØDESTED: Afhentning i bil på jeres adresse
(minimum 4 personer)
DAGE: Alle dage efter aftale (undtagen
søndag) (Denne tur kan kun bestilles
på individuelle datoer og med direkte
7

”Ud i det blå med Prag
Eksperten”
TID: aftales individuelt
MØDESTED: Jeres bolig i Prag
DAGE: alle dage (også søndage) - aftales individuelt
FÆRDSEL: I bil - MPV, Ford Galaxy (1-6 passagerer)
MAD-DRIKKE: ikke inklusiv. Altid muligt at
finde et hyggeligt spisested med rimelige
priser.
PRIS: Czk. Guideløn Czk. 500,- pr time (minimum 3 timer) - maximum Czk. 4.000,- selv
om det er hele dagen. Hertil kommer bil
(czk. 800,- for Ford Galaxy med plads til 7
personer (6 passagerer + chauffør), + den
forbrugte diesel. Typisk pris (5 timer): Czk.
4.000,- inkl. diesel.

konkret prisoverslag. Undervejs har vi masser af tid til at snakke om Prag, Tjekkiet, livet her i landet, ølkultur, madkultur
osv. osv.
Turen kan f.eks. gå til slottet Konopiete› ca. 50 km syd for
Prag, til Tjekkiets Humlecentrum Zatec med et decideret
Humlemusem og derfra evt. videre til Plzen, hvor humlen
jo omsættes til den berømte Pilsner Urquell. Eller måske en
kombination af byerne Cesky Krumlov og Ceske Budejovice?
Mulighederne er mange, og sammen skal vi nok få tilrettelagt
en dejlig køretur. (NB: da det vil betyde en del timers fravær
fra kontoret, kan jeg være nødt til at besvare telefonopkald undervejs - men det vil naturligvis ikke på nogen måde dominere
turen og vores samvær)

Øvrige individuelle ture
Vi vil altid gerne lave individuelle ture, året rundt. Spørg om
mulighederne og om inspiration, hvis du ikke er helt sikker på,
hvad du har lyst til.

Vinterprogram
I vinteren kører vi udelukkende individuelle ture, vi har ikke et
fast ugeprogram med tilmeldinger. Individuelle ture betyder at:
I har jeres egen guide - I kan være fra 1-8 personer
I kan selv bestemme planen – eller overlade det til os
Vi henter jer ved jeres hotel/lejlighed
Vi færdes ofte til fods, bruger sporvogne og kun bil ud af byen
Vi modtager senest bestillinger to dage før tur
Vi bekræfter senest dagen efter vi modtager bestilling
Hvis man har lyst til at opleve andet end selve Prag, er her en
god og hyggelig mulighed. Og man slipper for at bøvle med at
leje en bil samt at køre i den tjekkiske trafik, hvis man ikke er
så tryg ved det.
Overalt finder man smukke og hyggelige byer og landsbyer,
og der er masser at kigge på - både deciderede seværdigheder
(f.eks. slotte), men også smuk natur, floder, søer osv. Vi planlægger i fællesskab på forhånd - men det er op til jer, om I vil
følge planen slavisk. Ud fra det aftalte kan jeg give et mere

Turpriserne er ekskl. sporvognsbill, entreer og evt. mad
Aftenture er inkl. Middage, på bryggeriet også med øl
Læs mere om turene og om
vinterprogrammet på www.prag-udflugter.
dk
Bemærk venligst: mange
aftenarrangementer kan også bookes om
vinteren, f.eks. Luksuspakken, jazz-aften
(minimum 3 personer), bryggerimiddag
(minimum 4 personer), Folklore (forhør
om, hvornår der afvikles show), sejltur
uden guide men med chauffør (minimum
4 personer, ved 8 eller flere personer
også gerne med guide) og oftest også
Middelalder-aften.
Individuel byvandring, køretur „Ud i det
blå“ samt øvrige individuelle ture kan også
bookes året rundt.
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Mødestederne:
Der er forskellige mødesteder til nogle få af turene, men langt
de fleste starter udelukkende ved Café Tramvaj, enkelte andre har andre opsamlingssteder, og nogle starter på gæsternes
adresse i Prag. Mødestedet fremgår ved hver enkelt turbeskrivelse.
Cafe Tramvaj, sporvognscafeen ligger midt på Vaclavske
Namesti, Wenzelspladsen, som er centrum for handel i Prag og
byens næststørste plads. Vaclavske Namesti ligger i Prags nye
by, Nove Mesto.
Café Tramvaj ligger midt på pladsen - både i længderetning og
i bredden. Den er ikke til at tage fejl af.

ser. Sluttidspunkter er cirka
- Betaling: Vi modtager CZK, DKK og EURO til aktuelle
kurser. Betaling via faktura/bankoverførsel og kontant. Ingen kreditkort
- Skoda og Karlstejn (med bus) gennemføres med minimum
6-10 deltagere. Vi er fleksible og gennemfører så meget som
muligt
Hvis du er i Prag og har brug for vejledning til bestilling af
ture, kan vi evt. mødes på mit kontor, men kun efter forudgående aftale. Det er også mit private hjem, og jeg er ikke altid
tilstede. Jeg kan jo f.eks. være på tur. Adressen er Rumunska 8,
Prag 2 (meget tæt på I.P. Pavlova)
Jeg håber, vi ser jer i Prag! Har du
spørgsmål til aktiviteterne eller konkrete
ønsker, er du velkommen til at henvende
dig!
Med venlig hilsen
Laus Sørensen
Prag Udflugter
Rumunska 1829/8
120 00 Praha 2
+45 46 98 05 07
+420 776 819 223
laus@prag-udflugter.dk
www.prag-udflugter.dk
www.facebook.com/PragEksperten

Betingelser
- Tilmelding: tilmelding på forhånd er altid nødvendig.
Find tilmeldingeblanketten på www.prag-udflugter.dk, skriv
en e-mail til laus@prag-udflugter.dk eller ring på 46 98 05
07 (dansk fastnet) eller +420 776 819 223 (tjekkisk mobil)
- Tilmelding til ture senest dagen før (aftenture, f.eks. sejltur)
ofte også muligt at bestille på dagen). Individuelle ture skal
bestilles i god tid
- Børn yngre end 12 år er til halv pris på almindelig byvandring (første og anden del), og dagsturene i det hele taget
(med åben tilmelding - ikke med speciel afgang for ”lukket”
gruppe). Vi kan desværre ikke tilbyde børnerabat på aftenturene. Børnemenuer er mulige
- Ønsker: Vegetar, ikke-ryger, gangbesværet: Forhør jer ved
tilmelding
- Husk billet til ture med sporvogn. Transportbillet er ikke
inkluderet
- Kontakt: Oplys jeres mobil-nummer og/eller hotel med
værelses-nummer, så vi kan kontakte jer - I kan altid bruge
+420 608 08 1111, hvis der er ændringer eller spørgsmål
vedrørende allerede bestilte udflugter - dette nummer er
„livlinen“ til guiden.
- Aflysning: Hvis en tur må aflyses, giver vi besked senest
dagen før. Hvis I aflyser en tur beder vi også om besked dagen før, så vi kan aflyse bus/restaurant, ellers betales endda
- Forbehold: Vi kan ikke give penge retur ved dårligt vejr.
Trafikken i Prag kan drille, busture kan have små forsinkel9

