PRAG & GOSLAR
8 DAGE - 25 AUGUST - 1 SEPTEMBER 2019

Tur med Ålestrup Seniorer
Søndag - ankomst & aftensmad

Tirsdag - Krystalfabrik & sejltur

Vi starter tidligt på dagen omkring kl. 05:00. På turen
får vi formiddagskaffe frokost og eftermiddagskaffe fra bussen.
Vi forventer at være
fremme ved Hotel City
Centre ca. kl. 19:00.
Efter indkvartering går vi
til den nærliggende
restaurant U Benedikta og nyder en 3-retters
menu. Vores guide Jitka, som vi finder nær Det
gule Marked, har en tilladelse med så vi kan køre
helt ind til vores hotel i centrum. Hun har
vekslepenge med i kuverter til kr. 500,- eller
1000,- samt 50 eller 100 euro.

Kl. 09.00 kører vi til Nizbor hvor vi besøger
krystalfabrikken Ruckl og får en rundvisning
(glaspusteri og sliberi) og der vil være tid til at
shoppe i deres fabriksbutik. Så kører vi en kort tur
igennem et fantastisk landskab til Karlstejn, hvor
eftermiddagen er fri til frokost for egen regning,
samt hygge og shopping. Flere restauranter har
prisskilte på dansk. Hen af eftermiddagen vender
vi tilbage til hotellet. Kl. 19.00 er der sejltur på
Moldau floden med buffet og musik.

Mandag
Program - Byrundtur & Fontaineshow

Onsdag - Bryggeri & Det Gule Marked

Vi starter kl. 09:00 med en byrundtur på ca. 1
time. Bag efter går vi en tur over Karlsbroen, en
lille tur igennem det jødiske kvarter og til
Rådhuspladsen, hvor vi får frokost. Vi får en
sandwich og en øl på Cafe Mozart, med udsigt
over til det Astronomiske ur. Eftermiddag fri til
shopping og hygge.

I dag tager vi til Velke Popovice,
hvor vi skal på rundvisning på
bryggeriet Kozel. Vi bliver delt
i 2 hold, et på dansk og et på
engelsk. Vi ser museum,
bryggehallen, gæringskælder
og tappehallen. Til frokost er der
fælles spisning i restauranten ved bryggeriet –
gullashsuppe i brød, salat med kylling og en øl. På
hjemturen besøger vi Det Gule Marked.
Resten af eftermiddagen holder vi fri i Prag by. Kl.
19.15 går vi 3 minutter til Folkets Hus og spiser i
Pilsnerkælderen. Dette er jo vores afskedmiddag,
og menuen vil bestå af kartoffelsuppe,
wienersnitzel, kartoffelmos samt æble strudel.

Kl. 19.00 kører vi til Fontainen med spisning og
show. Den er under reparation og er måske ikke
klar næste år. Alternativt kan vi spise i Helvede.
Det er et gammelt kloster, med en fantastisk
udsigt og mad af høj klasse som ligger nær
slottet.
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