
Riis Rejsers model for en Pragrejse 
er god og gennemprøvet. Du får et 
rigtigt godt og solidt udbytte af dette 
rejseprogram, og på denne afgang 
desuden en festlig koncert med An-
dre Rieu.
En stor og flot by med tilnavnet Den 
Gyldne Stad der breder sig på begge 
sider af Moldaufloden. Spændende 
oplevelser for dig som kan lide at 
gå på opdagelse i fortiden og nyde 
nutidens internationale storbymiljø.
Vi bor på Hotel Belvedere, der er et 
***superior hotel, beliggende i hyg-
gelige, rolige og grønne omgivelser. 
Herfra kan man spadsere til cen-
trum på 20 min., og der er et super-
marked kun 400 meter fra hotellet. 
Alle værelser har bad/toilet og tv, og 
i hotellets restaurant serveres mor-
genbuffet og aftenbuffet eller 3-ret-
ters middag.
På udrejsen bliver der tid til rundtur 
i Berlin, og på hjemturen besøger vi 
Dresden.

Rejseplan
1. og 2. dag: Danmark – Berlin – Prag
Afrejse fra Sjælland, Fyn og Jylland 
og via Padborg til Berlin, hvor vi 
er fremme sidst på eftermiddagen. 
Næste morgen sætter vi kursen mod 
Tjekkiet og videre til den berygtede 
koncentrationslejr, Theresienstadt. 
Vi er fremme på vores hotel til aften.

3. til 5. dag: Udflugter 

Byrundtur og sejltur på Moldau. Hel-
dagstur 
Bussen kører os nær til Prags cen-
trum. Vi begynder til fods og skal se 
prægtige bygningspaladser, byporte, 
broer, kirker og teatre, Markedsplad-
sen med Rådhuset og Det Astrono-
miske Ur, krudttårnet, Wenzelsplad-
sen og naturligvis Karlsbroen. Vi 
arrangerer en hyggelig kombineret 
frokost- og oplevelsestur på floden 
Moldau. Sejlturen er ikke inklude-
ret. Om eftermiddagen er der tid på 
egen hånd.

Borgen Hradcany, ”Den Gyldne Gade” 
og centrum 
Vi kører til Hradcanyborgen, der 
knejser smukt over Prag. Hradcany 
er en by i byen, og opstået omkring 
borgen i det 10. årh. Vi vil få lejlig-
hed til at opleve vagtskiftet, der er et 
festligt indslag. Fra Hradcany går vi 
en dejlig tur ned til centrum gennem 
bl.a. Den Gyldne Gade. Nyd froko-
sten og resten af eftermiddagen i 
Prags skønne centrum.

Glasværk og Borgen Karlstejn. Hel-
dagstur 
Vi lægger ud med at besøge et glas-
værk i byen Nizbor. Her kan der med 
fordel købes fine krystalvarer. Herfra 
fortsætter turen til Karlstejn med 
en smuk borg, der er en af de stør-
ste turistattraktioner i Prags omegn, 
beliggende i naturskønne omgivel-
ser. Man kan selv vælge, om man 
vil ind på borgen, eller om man vil 
nyde den hyggelige handelsgade 
med mange forretninger. 

Tjekkisk aften
Kom med til en festlig folklore aften 
med lokal musik, mad samt øl, vin 
og vand ad libitum. Bestilles sam-
men med rejsen.

André Rieu koncert
Fredag aften spiser vi tidlig aftens-
mad på hotellet, hvorefter vi kører 
mod 02 Arena, hvor vi skal opleve 
André Rieu. 

6. dag: Prag – Dresden – Halle 
Efter morgenmaden forlader vi Prag 
og kører til Dresden. Dresden lig-
ger ved floden Elben og var en af 
de byer, der blev hårdest ramt un-
der Anden Verdenskrig. Trods dette 
er byen genrejst på flotteste vis. Fra 
Dresden går turen videre mod Halle, 
hvor vi overnatter.

7. dag: Halle – Danmark
Vi kører fra Halle tilbage mod Dan-
mark og vores udgangspunkter.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse   Hjemkomst   Pris        Hotel
Ma 01.06  Sø 07.06       5.395,-  Belvedere

Påstigningsplad efter rute C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold, 1 x koncertbillet kat. 2, 6 x  

 
morgenmad, 6 x aftensmad, udflugter (ex. 
entréer) samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Koncertbillet kat. 1: 380 kr
Folklore aften: 245,-
Enkeltværelse: 1.375,- 
Fast plads i bussen: 210,-/140,-/105,-
Forsikringer – forhør ved tilmelding.

André Rieu i Prag
Busrejse, 7 dage

Højdepunkter
•	  Koncert med André Rieu

•	  Theresienstadt

•	  Prags flotte pladser

•	  Borgen Hradcany

•	  Udsigten fra Karlsbroen

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


