
 

   Grindsted Lokalafdeling                                                           TURE & UDFLUGTER 

 

Turarrangør (medlem af Rejsegarantifonden – Reg.nr.: 2501): 
Ansager Turist  ·  Rugvænget 13  ·  6823 Ansager  ·  Tlf. 75 29 70 17  ·   Fax. 7529 6003  ·  ansagerturist@ansagerturist.dk   ·   www.ansagerturist.dk 

6-dages-tur til Prag                                                                            11. - 16. maj 2020 
 

Afgang fra Lidl i Grindsted kl. 07.00.  
I Berlin får vi en rundtur og ser Brandenburger Tor, Muren og Kurfürsten-
damm. Herefter kører vi til Potsdam, hvor vi skal overnatte. 
Dag 2: 
Vi starter mod Prag og besøger byen Lidice, - et symbol på 2. Verdenskrigs 
grusomheder. En stærk oplevelse, men byen Lidice må ikke blive glemt. 
Vi kører til Prag, hvor vi bor på hotel Admiral. http://www.admiral-botel.cz/. 
Dag 3: 
Vi kører til det vestligste punkt på Borgområdet, som samtidig er det høje-
ste. Vi passerer en række bygninger og pladser og får fortalt deres historier. 
På Petrin-højen passerer vi Strahov stadion, inden vi når Strahovkloste-
ret, som er vores første stop på borgen. 
Herfra går vi gennem hele borgområdet og beser alle de berømte og kendte 
steder, såsom Cerninpaladset, Schwarzenbergpaladset og Ærkebiskop-
pens Palads inden vi går ind i borggårdene. Derefter bevæger vi os ned til 
Lille-siden – Mala Strana, hvor vi blandt andet ser den kendte John Lennon 
Wall, samt tøjtorvet, som har lagt plads til kendte filmoptagelser. Vi går op 
på Karlsbroen og får historien om den. Gennem gader og stræder bevæger 
vi os ind til Rådhuspladsen. Om aftenen deltager vi en spændende folklore-
aften, som også indbefatter aftensmad. 
Dag 4:  
Vi besøger glasværket Nizbor, og her får vi en rundvisning på fabrikken. Ef-
terfølgende er der mulighed for at købe glas i den tilhørende butik. Herefter 
går turen mod den imponerende middelalderborg, Karlstejn, der er en af de 
største turistattraktioner uden for Prag. 
Tilbage i Prag bliver der tid på egen hånd til at gå på opdagelse i byen og 
nyde stemningen. Om aftenen skal vi ud at sejle på Moldua. Aftensmaden nyder vi ombord. 
Dag 5:    
Vi besøger et bryggeri i Krusovice. Vi forsætter til Dresden, som blev næsten udslettet under 2. 
Verdenskrig. Her besøger vi Frauenkirche, som i dag er et symbol på forsoning og håb og tager en 
spadseretur til andre seværdige bygninger: Residensschloss, Hofkirche, Zwinger og Semperoper.  
Dag 6:  
Vi siger farvel til Dresden og kører mod Danmark. Vi slutter dagen med aftensmad. 
 
Pris: kr. 5925,- 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1230,- 
Prisen dækker 1/1 pension på hotel, udflugter, sejltur, entreer, guide, buskørsel, kaffe og rundstyk-
ker fra første dag til aftensmad sidste dag, samt bidrag til rejsegaranti fonden. 
Øvrige drikkevarer er ikke inkluderet i prisen. 

 
Bindende tilmelding med oplysning om: 
Navn, Adresse, tlf.-/mobilnummer og @-adresse samt nærmeste pårørendes tlf./mobilnr. 

- senest den 16. mar. 2020 til: Ella Thomsen, tlf. 31209831 e-mail: ella.thomsen177@gmail.com 
 

Betaling opkræves af Ansager Turist 
 
Turhjælper: Ella Thomsen                                                                                     Ret til ændringer forbeholdes 
 

Rejsedeltagere skal som udgangspunkt være selvhjulpne eller have en ledsager med. 
 

Husk: Det blå EU-Sygesikringskort, pas samt rejse- og afbestillingsforsikring 
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