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PRAG I 4 DAGAR

Ett spännande utflykt = att pila iväg till Prag

Ett spännande utflykt = att pila iväg till Prag.  Programmet innehåller följande sevärdheter i Prag:  
Strahovklostret,  Prags  Loreta,  Sankt  Vitus-katedralen,  Sankt  Georgsbasilikan,  Gyllene  gatan,  
Lillsidan och den Triumferande Maria kyrkan med den berömda  ikon-statyn av Prags Jesusbarn,  
Karlsbron, den Kungliga vägen, Gamla stan, den judiska stadsdelen och Nya stan.

1:a dagen Ankomst till Prag
Ankomst  till  Prag klockan x,  flygnummer  y.  Möte  med reseledaren  från  Ernesto 
Travel  och  busstransport  till  hotellet  i  Prag.  Ankomst  och  check-in  på  hotellet. 
Middag  på  hotellrestaurangen  eller  i  centrum av  Prag  (beroende  på  ankomsttid). 
Övernattning i Prag.

2:a dagen Slottet i Prag och omgivning; Lillsidan
8.00 Frukost på hotellet.
9.00 Rundvandringen i Prag börjar med Strahovklostret som grundades 1140 av kungen 

Vladislav den andre av Böhmen. På den tiden var klostret större än Pragbrgen. Ett 
besök i Lillsidans Triumferande Maria kyrka med den berömda ikon-statyn av Prags 
Jesusbarn och i den gotiska Sankt Vitus-katedralen på Pragborgen med en romansk 
rotunda, en basilika med tre mittskepp och Sankt Wenzels kapelle – han var och är 
Tjeckens  mest  älskade  skyddhelgon  och  landets  patron.  Denna katedral  är  också 
Sankt Jan Nepomucky:s eviga viloplats. Ett besök i Sankt Georgsbasilikan och på 
Gyllene gatan.

13.30 Lunch på en restaurang på Lillsidan.
15.00 Besök på Lillsidan och dess Triumferande Maria kyrka med den berömda ikon-statyn 

av Prags Jesusbarn. Karlsbron, en promenad på den Kungliga vägen: Celetna gatan, 
Na Prikope gatan.

17.00 Fakultativt: klassisk musik konsert. Fritid.
20.00 Kvällsmat  på  restaurangen  i  centrum  eller  ombord  på  båten  på  Vltava  floden 

(beroende på årstid).
22.00 Övernattning i Prag.

3:e dagen Gamla stan, den judiska stadsdelen och Nya stan
8.00 Frukost på hotellet.
9.00 Rundvandringen i Prag: Gamla stan med torget och Klocktornet, Týnkyrkan, Sankt 

Georgsbasilikan, Pulvertornet – alla dessa monument är exempel på den praktfulla 
arkitekturen i Prag.
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11.00 Josefov – den tidigare judiska stadsdelen stammar från 1000-talet. Nya stan med den 
berömda  Vaclav  platsen.  Många  viktiga  politiska  transformationer  genomgick  på 
denna största boulevarden i Prag 1918, 1945, 1968 och 1989.

13.30 Lunch på en restaurang.
15.00 Fritid.
19.00 Fakultativt. En Black light teater föreställning.
21.00 Kvällsmat och sista natten i Prag.

4:e dagen Avgång från Prag och från Polen
x Frukost. Check-out från hotellet i Prag.
y Transfer till flygplatsen. Avgång från Prag och från Tjeckien.


