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Prag – en magisk stad 

Förföriskt vacker är ”De hundra spirornas stad” belägen vid 
kullarna kring floden Moldau. En sakta promenad genom 
Gamla Stan och Lillsidan är som att vandra i en svunnen tid.  
Få andra städer i Europa är så vackra och ingen annan 
europeisk huvudstad kan visa upp en arkitektur så fullständigt 
oförstörd av naturkatastrofer eller krig som Prag. Det är på 
kvällen, i solnedgången, sittandes på någon av stadens otaliga 
caféer, ölstugor eller restauranger som man förstår varför Prag 
också kallas för ”Den Gyllene staden”. Kärt barn har många 
namn och det är lätt att njuta och bli förälskad i Prag!  
 
 
Dag 1.  Hemorten – Potsdam  
Vi reser söderut från våra hemorter med ett stopp på lämpligt  
ställe, någonstans i Småland, för bensträckare och möjlighet till 
frukost. Via färjan över Öresund och vidare genom Danmark 
kommer vi till hamnstaden Gedser för ta färjan till Rostock.  
I Tyskland går färden vidare mot den gamla residensstaden  
Potsdam sydväst om Berlin. Incheckning och gemensam middag  
på fina Seminaris SeeHotel beläget direkt vid Templinersjön strax 
söder om staden. Ca 68 mil fr Jönköping 
 
Dag 2.  Potsdam - Dresden – Prag 
Vår resa fortsätter och lagom till lunch når vi Sachsens kungliga 
huvudstad Dresden. Vackert som en saga är det historiska 
centrumet. Vi går en kortare promenad tillsammans med vår 
reseledare och låter oss imponeras av den återuppbyggda 
Frauenkirche, det pampiga Fürsten Zug och det tjusiga Zwinger 
innan ni får tid för lunch på egen hand. När vi passerar gränsen 
Tyskland – Tjeckien åker vi över de vackra Malmbergen –  
Erzgebirge på tyska och Krusne Hory på tjeckiska. Väl inne i  
Böhmen är det inte långt kvar till resans mål Prag! Ca 35 mil 
 
Dag 3-4. Prag 
Det bästa sättet att lära känna denna fantastiska stad är att följa 
med på de gemensamma stadsvandringarna – båda tarvar bekväma 
skor då Prag är en stad att vandra i! 
 
Borgsidan – Hradcany med landmärket Vituskatedralen och slottet 
varifrån staden och landet styrts sedan över 1000 år. Vi åker bussen 
upp till borgområdet för att sedan promenera genom denna 
imponerande borgstad. Här finner vi den vackra Svenska 
ambassaden, kyrkor och palats. Vi besöker katedralen, kikar in i 
slottet och rummet där ”defenestrationen” som var upptakten till 
30-åriga kriget ägde rum. Guldsmedsgränden – ett måste - är en 
trång liten gränd med färgglada små hus som fått sitt namn efter  
de guldsmeder som bodde här under 1600-talet men också 
kejsarens alkemister. Vi avslutar med att promenera ner och över  
en av världens vackraste broar – Karlsbron. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prag 6 dagar 
 
Avresa: 25/9 2022 
Pris: 6 890:- pp (del i dubbelrum) 

     Enkelrumstillägg: 1 680:- pp 
 
     Avgångstider 

04:25   Oxelösund Järnvägsstation 
04:40   Nyköping Brukslagarvägen 
05:10   Skärblacka Eskilsvägen 23 
05:30   Norrköping Resecentrum C3-C6 
06:05   Linköping Fjärrbussterminal 
06:30   Mjölby McDonald´s 
06:55   Ödeshög Östgötaporten 
07:35   Jönköping M2 (Eurostop) 
 
I resans pris ingår 
- Bussresa, färjor och vägskatter 
- Reseledare 
- 5 nätter på hotell med frukost 
- 4 middagar varav en på restaurang Nebozizek 
- Guidade stadspromenader 
- Entré till Borgen, Vituskatedralen och  
  Gyllene gränden 

 
    Tillval: Folkloreafton 390:- pp          
      
    Hotell 
    Seminaris SeeHotel Potsdam 
    https://seminaris.de/hotels/potsdam/ 
    seminaris-seehotel-potsdam  
 
    Hotel Expo Prag 
    http://www.expoprag.cz/home-page/   
     
    InterCity Hotel Rostock 
    https://www.intercityhotel.com/hotels/alle- 
    hotels/deutschland/rostock/intercityhotel-rostock  

 

    Valuta:  Euro (€) CZK (Kč) 
 
 

https://seminaris.de/hotels/potsdam/%20%20%20%20seminaris-seehotel-potsdam
https://seminaris.de/hotels/potsdam/%20%20%20%20seminaris-seehotel-potsdam
http://www.expoprag.cz/home-page/
https://www.intercityhotel.com/hotels/alle-%20%20%20%20hotels/deutschland/rostock/intercityhotel-rostock
https://www.intercityhotel.com/hotels/alle-%20%20%20%20hotels/deutschland/rostock/intercityhotel-rostock
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Gamla stan och de judiska kvarteren Josefov – enligt legenden  
var det här i det judiska ghettot som Rabbi Löw skapade sin  
Golem. Idag är detta som en gång var trångbodda och mörka kvarter 
till viss del bebyggda med tjusiga hus från tidigt 1900-tal i vacker 
Jugendstil. I Nya Stan, som för övrigt är över 700 år gammal, finns 
bl.a. den gamla hästmarknaden Vaclavplatsen som idag är ett 
pampigt torg där folket samlades för att visa sitt missnöje 
mot regimen 1989. Vi avslutar på Gamla stans torg vid rådhuset  
med det berömda astronomiska uret och ger tips till er som vill 
fortsätta utforska staden på egen hand. 

Tjeckiskt öl skall självklart provas! Prags mest berömda bryggeri är 

Staropramen men det är absolut inte det enda i Prag. Tjeckien 

brukar ligga i världstoppen när det gäller ölkonsumtion, bli inte 

förvånad om kyparen oombedd ställer fram en ny sejdel öl så fort 

du bara har lite kvar i den gamla - i Tjeckien är ordningen omvänd - 

du måste säga till när du inte vill ha mera öl. Vår reseledare tipsar… 

 

Nebozizek är restaurangen med Prags vackraste utsikt! Belägen 

uppe på Petrinhöjden mitt ibland de gamla vinterrasserna bjuds här 

vällagad mat sedan slutet av 1800-talet. Vår andra kväll i Prag äter vi 

middag på denna ljuvliga restaurang.  

 

Kvällstur (tillval): för de som önskar finns möjlighet att följa med på 

en helt enastående Folkloreafton med middag och underhållning.  

 

Dag 5.  Prag – Rostock  
På morgonen lämnar vi Prag och åker tillbaka upp genom Tyskland 
förbi Berlin och vidare mot den gamla Hansastaden Rostock där vi 
bor strax intill den vackra järnvägsstationen på Intercity Hotel. 
Gemensam middag på hotellet. Ca 60 mil 
 
Dag 6.  Rostock - Hemorten 
Så var det dags att bege oss sista biten hemåt. Vi lastar in vårt 
bagage och rullar ut till hamnområdet för att ta färjan tillbaka till 
Danmark. Efter ett par timmar på danska motorvägar färjar vi över 
sundet till Helsingborg. Framåt kvällen anländer vi till våra 
hemtrakter förhoppningsvis med många härliga minnen, foton och 
nya spännande bekantskaper i bagaget. Ca 45 mil till Jönköping 
 
 
   
 
 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna på resan!    

 
 

     

 

 


