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JULETUR TIL  PRAHA 3.- 6.12.2019 
 

 

 
 
Praha blir ofte omtalt som en av Europas vakreste byer. «Den gylne byen» var et tilnavn som 
Praha lenge hadde, på grunn av at mange av de over fem hundre av byens tårn og spir glitret 
som gull. Praha har kommet relativt heldig og uskadet fra kriger som har utspunnet seg gjennom  
historiens løp, og derfor kan man i dag oppleve mange praktfulle bygninger i forskjellige stilarter 
som gotikk, renessanse, barokk og jugendstil. 
 
Det er kanskje en by som mange allerede har besøkt tidligere, og vi har derfor lagt til noen 
severdigheter og aktiviteter som man ikke opplever når man reiser på egenhånd..  
 
Vår guide i Tsjekkia er en av de aller beste guidene vi har jobbet med i løpet av årene. Han er 
særdeles flink og kommer til å gi et helt unikt innblikk i tsjekkisk kultur.  

FLYREISE 

Tirsdag, 3. desember DY1502    Avreise Oslo 09:30  Ankomst Praha 11:30 
Fredag, 6. desember DY1503   Avreise Praha 13:25  Ankomst Oslo 15:25 
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HOTELLET 

Hotel ANTIK **** 
Dlouhá 22, Praha 1 
Familiedrevet hotell Antik tilbyr innkvartering med helt fantastisk beliggenhet midt i Gamlebyen i 
Praha. Det tar kun tre minutter å spasere til det mest sentrale punktet i byen, Gamlebytorvet. 
Dlouha gaten, hvor hotellet ligger, kan skryte av et herlig utvalg av restauranter, puber og utesteder 
uten av gjestene blir forstyrret. De aller fleste rommene har nemlig vinduene mot bakgården. Hotel 
Antik har tilsammen 30 rom. 
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GUIDE / REISELEDER 

Vår lokale guide, Filip Bis, er svært dyktig og er flink til å skape en hyggelig stemning i gruppen.  

• Født på slottet Červená Lhota, oppvokst på to andre slott med foreldre 
som slottsbestyrere. Har guidet gjester rundt på slottene fra 13-års 
alderen. I dag styrer hans far fremdeles slottet Jindřichův Hradec 
(Tsjekkias tredje største) 

• Mastergrad i norsk språk og litteratur fra Karlsuniversitetet i Praha med 
hovedoppgave om rettskrivningsreformen av 1938. 

• Snakker flytende norsk og har bred kunnskap om Norsk samfunn, 
geografi og politikk. 

• Mastergrad i kultur- og sosialantropologi fra Karlsuniversitetet i Praha 
• Ett skoleår (1998-99) ved Skjeberg folkehøyskole. (Har derfor et snev av Halden-dialekt.) 
• Det eneste tsjekkiske medlemmet i Riksmålsforbundet.  

PROGRAM 

Dag 1 – tirsdag, 3. desember 2019 
• Fra kl. 7.30 sjekk inn på Gardermoen, Vi anbefaler sjekk inn senest 1,5 timer før avreise 
• 09:30 Avreise fra Gardermoen 
• 11:30 Ankomst Praha, guiden Filip venter i ankomsthallen 
• Busstransfer til oversiden av borgen 
• Ca. 13.30 lunsj på Klosterbryggeriet - Buffet med ølsnacks – diverse pølser og osteretter, 

ølsmaking med 3 øl per person + kaffe (typisk tsjekkisk mat) 
•  

 
• 15:00 – privat omvisning i Klosterbiblioteket STRAHOV, en av de vakreste historiske 

bibliotekssalene Europa har. Vanlige besøkende får ikke inngang direkte i salene, men 
det gjør vi takket være noen gode kontakter.  

• Kort sightseeing gjennom Borgen for å gjøre seg litt kjent med byens viktigste 
severdighet 

• Busstur fra Borgen til hotellet, innkvartering.ca. kl. 17.00. Det er ca. 300 meter å gå fra 
bussholdeplassen til hotellet. Bagasjen fraktes separat. 

• Ettermiddagen til egen disposisjon 
• 19:45– avgang fra hotellet til restauranten (300 meter å gå) 
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• 20:00 – middag på Mincovna på Gamlebytovet, sted med herlig lokal mat og fantastisk øl 
(gangavstand fra hotellet). Potetsuppe, stekt skinke, grønnsaker, pepperrotsaus og 
løkpoteter, hjemmelaget is med 

sjokoladesaus 
 

 
 
 
Klosterbiblioteket Strahov (vanligvis ikke åpent for publikum)  

Dag 2 – onsdag, 4 desember 2019 – Praha med elvecruise  

• 10:00 – guiding med norsktalende guide gjennom Gamlebyen til fots, i meget moderat 
tempo. Totalavstand – 1,2 kilometer. 

• 12:00 – båttur med lunch på elven Moldau. Varighet – 2 timer.  
Båtturen viser Prahas severdigheter fra en helt annen vinkel, vi får med oss Karlsbroen, 
Borgen, Nybyens flotte fasader og mye mer. Guiden forteller selvsagt om hva vi passerer. 
Vi spiser buffetlunch under turen. 

• Ettermiddagen til egen disposisjon,  julemarked 
• 19:45 Avgang fra hotellet til restauranten, 500m å gå (15 min) 
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• 20:00 Felles middag på U Prince på Gamlebytorvet  (Goulashsuppe, kyllingfilet, 

gulrotpure, portobello-sopp og erter, creme brulee) 

Restaurant med fantastisk beliggenhet hvor man kan kose seg med lokal mat og samtidig få med 

seg folkemyldring utenfor vinduene og alle Praha-besøkende som spent venter på at det 
astronomiske uret skal slå hver time. Spennende innredning og førsteklasses kjøkken. 

Dag 3 – torsdag, 5. desember 2019 - Halvdagsutflukt til Nizbor 
• 09:30 – avgang med buss fra hotellet  
• 11:15 – omvisning på Glassverket Nižbor med smelteverket, sliperi og fabrikkutsalg.. 

Totalt blir det ca. 350 meter å gå på fabrikken + en etasje opp og ned igjen. 
• Ca. 12:30 – retur med buss til Praha 
• Ca. 13:30 - etter hjemkomst spiser vi lunsj på hotelrestauranten– pasta, dessert – en 

drikke + kaffe 

 
Glassverket Rückl i landsbyen Nižbor ligger ca. 3,5 mil syd-vest for Praha, en liten time med buss 
fra Praha sentrum. Fabrikken hører til de mindre tsjekkiske glassverkene, er kornsernuavhengig 
og kan gjerne kalles for en familiebedrift. Omvisningen tar gjestene gjennom hele produksjonen, 
fra nøye forklaring av hele smelteprosessen helt til pakking. Vi besøker smelteverket og ser fra 
kort avstand, hvordan glødende glassmasse blir til nydelig formede glassprodukter i dyktige 
hender av de lokale glassmesterne. Turen går så videre forbi avkjølingsbånd, kappeverket hvor 
glassene separeres fra tuppen der blåsepipen henger. Så kommer det mest spesielle, slipingen 
den tsjekkiske krystallen er så kjent for. Vi besøker slipeverket der de enkelte sliperne setter sine 
delikate riper og mønstre på ethvert glass. Turen avsluttes selvsagt på fabrikkutsalget der man 
gjerne kan handle de lokale produktene til svært gunstig pris. I løpet av hele omvisningen 
tilbakelegger man totaldistansen 300 meter og stiger opp en etasje og går ned en etasje. 
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 19:00 vi møtes i resepsjon – avgang med historisk trikk gjennom byen – med trekkspill og 

et glass musserende vin. Gangavstand til trikkeholdeplassen ca. 500 meter. 

 20:00 Festmiddag på utsiktsrestaurant Nebozizek. Velkjent klassikker midt i Petrin-åsen 
med fantastisk utsikt over hele byen. Turen til middagen inkluderer en tur med taubanen 
både opp og ned bakken. Det er ca 40 trappetrinn fra taubaneholdeplassen til 
restauranten. (Løksuppe, indrefilet av svin med steinsoppsaus, potetpannekaker, panna 
cotta med appelsinsaus) 

 22:30 taubane og buss tilbake til hotellet 
 
 
 
                       

 
Dag 4 – fredag, 6. desember 2019 

 11:15 Avreise fra hotellet til flyplassen 

 13:25 Avreise Praha 

 15:25 Ankomst Gardermoen 

 

PRISER 
Pakkepris per person i delt dobbeltrom: 
NOK 7 900 basert på 35 deltagere – 3 netter / 4 dager 
Tillegg enkeltrom: netter NOK 825,- 
 
Prisen er beregnet med valutakurs 1 Euro =  NOK 10. Vi tar forbehold om endringer i valuta samt skatter og avgifter.  

 
Inkludert i pakkeprisen 

 
• 3 overnattinger med frokostbuffe på 4*hotell Antik i gamlebyen 
• Flyreise med Norwegian Oslo-Praha-Oslo, inkl. bagasje 
• 3 lunsjer inkl.1 drikke og kaffe 
• 3 middager inkl.1 drikke og kaffe 
• Norsktalende lokalguide / reiseleder 
• Besøk på biblioteket, historisk trikketur, utflukt med besøk på glassverk, elvecruise 

 
Ikke inkludert i pakkeprisen: 
  

• Reiseforsikring  
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FRAM Arrangement AS 
Postboks 34 Majorstuen, N – 0330 Oslo, Besøksadresse: Øvre Slottsgate 17 

Epost post@fram.as tel +47 22 44 31 41 www.fram.as 
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http://www.fram.as/

