
VÄLKOMMEN TILL PRAG! 

I år återkommer vår intressanta resa till Prag 

”den gyllene staden". ”Den vackraste juvelen i 

världens krona” sade Goethe. ”Drottningen 

bland städer” sade påven Pius II. Ja, omdö-

mena om denna underbart vackra stad med sin 

helt speciella atmosfär är oräkneliga, och det 

otroliga är, att även om utsagorna är gamla, så 

håller de än, eftersom staden undgått 1900-

talets storkrigs förstörelse. Staden är att be-

trakta som ett enda stort museum och här lever 

den gamla centraleuropeiska kulturen vidare 

med sina kaféer och ölstugor. Och nog kan det 

väl vara värt att besöka ett land som valde en 

författare till president. För att göra denna resa 

till något alldeles extra har vi dessutom valt att 

kombinera med huvudstaden Berlin och Dres-

den, Elbes pärla.  

 

Dag 1 Hemorten – Trelleborg 

Avresa söderut genom Sverige. Under dagen 

stannar vi för lunch och fika, på kvällen anlän-

der vi till Trelleborg för inkvartering ombord på 

TT-lines färja som avgår klockan 22:00.          

Middag ombord. 70 mil 

 

Dag 2 Travemünde – Prag   

Stor sjöfrukost innan ankomst till Travemünde. 

Vi fortsätter söderut till Berlin, en stad som tagit 

form efter många år av byggnation. Vi kommer 

att passera samtliga stora sevärdheter så som 

Brandenburger Tor, Riksdagshuset, Gedächt-

niskirche vid Europa Center, Domkyrkan,      

Museumön, Unter den Linden, Checkpoint Char-

lie samt Wilhemstrasse. Här var de viktigaste 

Nazistbyggnaderna lokaliserade under ”Tredje 

rikets” tid. Vi ser förstås också det nya moderna 

Berlin som har rest sig på det forna gränsområ-

det mellan öst och väst. Det är bara att fascine-

ras av all ny och djärv arkitektur.   

Efter lunch lämnar vi Berlin för att ta oss genom 

ett mycket vackert böljande område som brukar 

kallas för ”Tysklands Toscana”. Gränsen till 

Tjeckien passeras. Därefter fortsätter vi in bland 

Böhmens skogsklädda kullar och fram till da-

gens mål, Prag. Staden är en pärla, enastående 

bland europeiska städer när det gäller historiska 

byggnader. Prag har en gammal välbevarad 

stadskärna och en stämningsfull atmosfär. På 

höjden över staden syns borgen Hradcany och 

St Vituskatedralen. Nedanför ligger stadsdelen 

Mala Strana med sina slingrande gränder. 

Karlsbron med de vackra statyerna och det 

myllrande folklivet sträcker sig över Vltava in till 

Gamla Stan. Här finns rådhuset med det astro-

nomiska uret och i Nya Stan finns Vaclavplatsen 

- det moderna Prags hjärta, med den helige 

Vaclavs staty. Här samlades folket för att visa 

sitt missnöje mot regimen 1989. Numera är Nya 

Stan ett livligt centrum för affärer, underhållning 

och nattliv. Böhmisk kristall är en berömd ex-

portvara och de glittrande glasen säljs överallt. 

Restaurangerna ligger också tätt i Prag och det  

med Dresden och Ber l in  

RESFAKTA 

Avresa:  5-11 okt, 7 dagar 

 

Pris: 7 320 kr 

I priset ingår: Bussresa, Färja Trelleborg – 

Travemünde t/r, del dubbelrum/hytt, fem fru-

kost, tre middag, alla rundturer och utflykter 

med bussen enligt program, vägskatter/

vägavgifter, reseledare. 

Obs! Ev. kvällsutflykter som ordnas av        
reseledaren ingår ej i resans pris. 

 

Tillval per person: 

Enkelrum/hytt 2 480 kr 

Valuta: Tjeckisk koruna CZK 

 

Logi: 

TT-Line 

Hotel Astoria, Prag 

 

Pass: Obligatoriskt med pass. Kontrollera att 

passet är giltigt tills du kommer hem igen. 

 

 

 

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 

 



välkända tjeckiska ölet måste naturligtvis     

avsmakas. I Prag ska vi bo tre nätter på ho-

tell Astoria som ligger i gamla stan, ett kvar-

ter från gågatan Celetna. I närheten hittar 

finns restauranger och barer samt hållplats 

för lokala kommunikationer. Dessutom har vi 

sevärdheter som Karlsbron, Pragborgen och 

Vaclavplatsen på gångavstånd från hotellet. 

Ankomstkvällen avnjuter vi en god middag 

på vårt hotell vilket ingår i resans pris. De 

resterande två kvällarna kommer reseleda-

ren att erbjuda bl.a. en folklorekväll inkl mid-

dag, en kvällstur med båt på floden Moldau 

inkl. middagsbuffé samt ett besök till den 

berömda vattenorgeln. Pris: beroende på 

arrangemang. Ca 65 mil 

 

Dag 3 Prag 

Bedövande vacker ligger staden vid       

Moldaus strand och den berättar gärna om 

årtusendet som gått. Man säger att Prag är 

en magisk stad, en stad med tragisk och 

romantisk historia. Prag kallar sig för värl-

dens bästa utomhusmuseum för arkitektur, 

och det stämmer. Centrum är en enda stor 

sevärdhet som berättar om tusen år av 

europeisk arkitektur och politik. Från 1000-

talets rotundor till modernism på 2000-talet. 

Kom med och låt dig förtrollas av Prags 

magi, lyssna till dess historia och njut av alla 

vyer i denna vackra, kuperade stad, en plats 

man snabbt blir förälskad i. 

Förmiddagen ägnas åt en omfattande stads-

rundtur med lokalguide där vi ser borgen 

Hradcany med Strahovklostret och St 

Veitskatedralen. Vi promenerar ner genom 

Mala Strana över Moldau och in i Gamla 

stan till Starometske Namesti, det gamla 

torget, som omgärdas av klassiska byggna-

der; St Nikolaikyrkan, Rådhuset, Stenklock-

ans hus och mycket mycket mera. Avslut-

ning vid Vaclavske Namesti. Vi rekommen-

derar sköna promenadskor! Centrala Prag 

är en bussfri zon. Eftermiddagen fri för 

shopping och egna aktiviteter. På kvällen 

erbjuder vår reseledare ett trevligt arrange-

mang. 

 

Dag 4 Prag 

Vi har ytterligare en välfylld dag i Prag som 

vi antingen kan spendera på egen hand eller 

följa med vår reseledare som tar oss till de 

judiska kvarteren där vi kan besöka den 

gamla begravningsplatsen som rymmer över 

12 000 gravstenar då man blev, i brist på 

utrymme, tvungen att begrava människor 

ovanpå varandra. Vi kan även göra ett be-

sök i gammalnya synagogan som byggdes 

år 1270. Inträde tillkommer till det judiska 

kvarteret.  Resten av dagen på egen hand 

för ytterligare utforskning av Prag och dess 

sevärdheter eller varför inte shopping av 

den berömda Böhmiska kristallen. En annan 

speciell upplevelse är magnifika Karlsbron 

där musikanter och gatuförsäljare roar alla 

som passerar. Gamla staden är dessutom 

full av caféer där du kan vila dina trötta föt-

ter. På kvällen anordnar vår reseledare en 

trevlig utflykt med middag. 

 

Dag 5 Prag – Travemünde 

Frukost och avfärd norrut mot Dresden. Vi 

får se mer av Osterzgebirge och Sächsische 

Schweiz, som är ett vackert böljande bergs-

område. Vi gör ett intressant besök i      

Dresden, som före andra världskriget var en 

av Europas vackraste städer. Vi tar en    

gemensam promenad i de äldre delarna 

innan vi åter kliver på bussen för att ta oss 

till Travemünde och vårt fartyg som under 

natten tar oss tillbaka till Sverige. Middags-

buffé ombord. ca 65 mil 

 

Dag 6 Trelleborg – Hemorten 

Stor sjöfrukost ombord före ankomsten till 

Trelleborg. Nu återstår bara hemresan ge-

nom Sverige och på sen eftermiddag är vi 

hemma igen. Ca 70 mil 

med Dresden och Ber l in  


