
Praha - med mye mer, kan gjerne være stikkordet for 

denne turopplevelsen! Vi starter med et komfortabelt 

ferjecruise fra Oslo til København, med DFDS Seaways. 

Et stopp i Berlin har vi også lagt inn, før vi tredje dag 

stopper for å se nærmere på Dresden. En imponerende 

by med en utrolig historie bak seg. Vi kommer frem til 

 

9 dager : 8. - 16. april 2017 
alltid populære Praha - og vi skal bo 4 netter på bra 

hotell meget sentralt i byen. 3 hele dager har vi til å 

oppleve denne flotte, historiske hovedstaden - som 

fortsatt holder et behagelig prisnivå. Turen hjem vil 

gi oss nye inntrykk og opplevelser - før vi er ute av 

Tsjekkia er vi innom krystallfabrikken. Vi stopper for 

overnatting på vei hjem ved Leipzig og Kolding - og vi 

ser nærmere på den fantastiske byen Quedlinburg. 

Mye Praha på denne turen, og mye å se underveis! 

Dag 1, lørdag 8. april 2017 : Stavanger/

Sørlandet/Telemark – Oslo, ca 330 km 

fra Kristiansand : Vi starter fra Stavanger 

Byterminal om morgenen og kjører sørover 

E39 mot Kristiansand. Underveis er det 

selvsagt mulighet for påstigning – også 

videre østover E18. Fra Oslo reiser vi kl 

16.30 med cruiseferjen fra DFDS Seaways 

til København - og om bord har vi selvsagt 

inkludert gode lugarer, innvendig og oppe 

i båten. Vi møtes til felles og stort 

buffètbord i restauranten. Resten av kvel-

den om bord er fri. 
 

Dag 2, søndag 9. april 2017 : København 

- Gedser - Rostock - Berlin, ca 390 km : 

Dagen starter med deilig frokostbuffèt om 

bord på skipet, før vi ankommer til Køben-

havn kl 09.30. Straks etter ilandstigning 

styrer vi ut av den danske hovedstaden, 

frem til motorvei-nettet og sørover til 

Gedser. Herfra blir det ferjeoverfart med 

Scandlines til Rostock, en overfart på 1 

time og 45 minutter. Vi kommer i land i 

det forhenværende øst-Tyskland, som nå 

har vært gjenforent med vest i mer enn 25 

år. Dagens mål er Berlin hvor det blir inn-

sjekking for middag og overnatting. 
 

Dag 3, mandag 10. april 2017 : Berlin - 

Dresden - Praha, ca 340 km : Ny dag og 

frokost før nye opplevelser! Kjøreturen 

bringer oss i dag sørover gjennom det som 

tidligere var Øst-Tyskland. I Dresden gjør 

vi midt på dagen et stopp - en interessant 

by. Like sør for byen krysser vi grensen. 

Med alle formaliteter ordnet her, er vi 

snart i Tsjekkia. NB! Husk pass, og det må 

være gyldig minst 3 måneder utover hjem-

reisedagen. De første inntrykk av landet 

fester seg for de som ikke har vært her 

før. I kveldingen beregner vi ankomst til 

Praha og det blir innsjekking for overnat-

ting hele 4 netter på vårt hotell som er 

Ibis Praha Old Town. Her har vi bodd med 

flere grupper. Hotellet holder bra stan-

dard og ligger veldig sentralt. Ankomstda-



gen har vi inkludert middag på hotellet, 

mens det de 3 neste kvelden er fritt frem-

til «å gå på byen». De av våre gjester som 

ønsker det, kan bli med vår sjåfør ut på 

restaurant for å spise middag disse kvelde-

ne (ikke inkludert i turprisen). 
 

Dag 4 - 6, tirsdag 11. - torsdag 13. april 

2017 : I Praha / utflukter : Vi skal nå nyte 

3 dager i Praha - og hver dag har vi frokost 

inkludert på hotellet. Middagene om kvel-

den har vi valgt å ikke inkludere, da det jo 

fortsatt er billig å gå ut for å spise i Praha 

- og mange gjester jo ønsker å variere litt. 

De av våre gjester som heller ønsker å gå 

ut sammen med sjåføren, er velkommen 

til det - og hver kveld er det mulig å følge 

sjåføren til en hyggelig restaurant. Ingen 

skal føle seg overlatt på egen hånd. I 

Praha får man en god, 3-retters middag 

for ca kr 100,- pr person.  En av kveldene 

blir det også mulighet for å bli med på 

folkloreforestilling for de som ønsker det! 

Første dagen inviterer vi på byrundtur 

sammen med lokalkjent, norsktalende 

byguide. Vi kjører med bussen opp til slot-

tet og rusler ned igjen. Ha med godt fot-

tøy! Ettermiddagen er til fri disposisjon.  

De to neste dagene er det bare å nyte 

Praha på egenhånd. Praha er en virkelig 

flott turistby - og den har mye å by på! 

Her finner man historiske minnesmerker 

og man får se et land som fortsatt er ørlite 

i brytningen mellom øst og vest.  
 

Dag 7, fredag 14. april 2017 : Praha - 

Rückl Crystal - Leipzig, ca 280 km: Vi tar 

farvel med Praha etter frokost på hotellet 

og kjører først en knapp times tid, frem til 

byen Nizbor og krystallfabrikken som vi 

besøker med mulighet for å gjøre innkjøp. 

Videre nordover krysser vi snart grensen 

inn til Tyskland igjen - og vi kommer inn i 

delstaten Thüringen. Byen Chemnitz leg-

ger vi bak oss og kommer etter hvert frem 

til Leipzig hvor det blir innsjekking for 

middag og overnatting på vårt hotell. 
 

Dag 8, lørdag 15. april 2016 : Leipzig - 

Quedlinburg - Kolding, ca 660 km: Fro-

kost på hotellet og avreise. Vi kjører i 

løpet av et par timers tid frem til den in-

teressante byen Quedlingburg - en av 

Tysklands bevarte middelalderbyer. Byen 

står på UNESCO sin «verdensarvliste» og 

har mer enn 2.000 bindingsverkshus. Etter 

et par timer her, fortsetter vi frem mot 

Schleswig-Holstein og vi stopper i kvel-

dingen ved den tysk/danske grensen for 

middag (ikke inkludert) og mulighet for 

shopping. En times etterpå beregner vi 

ankomst til Kolding hvor vi har lagt vår 

siste hotellovernatting på denne turen. 
 

Dag 9, søndag 16. april 2016 : Kolding – 

Hirtshals/Kristiansand – Sørlandet/

Stavanger/Grenland, ca 280 km: Vi spiser 

tidlig, men deilig frokost på hotellet før 

avreise. Raskt ut på motorveien og vi pas-

serer like etter Vejle, Horsens og Århus - 

før vi krysser under Limfjorden ved Aal-

borg. Til Hirtshals ankommer vi i god tid 

til ferjeavgang med MS Superspeed I som 

kl 12.15 seiler til Kristiansand. Beregnet 

ankomst til den «sørlandske hovedstaden» 

kl 15.30 og straks etter ilandkjøring (alle 

sitter på med bussen) og tollklarering fort-

setter vi frem til de respektive avstig-

ningssteder. Mulig bussbytte øst-/vestover 

i Kristiansand, avhengig av hvilke busser 

som skal kjøre i hvilken retning. Påskeda-

gene kommer det flere busser hjem fra tur 

i Europa og vi samkjører avstigningsrutene. 

9 dager 

kun kr 8.990,- 
pr person ved påmelding før 15. 

januar 2017, deretter kr 10.550,- 
 

Avreisedato: Lørdag 8. april 2017 - 

retur søndag 16. april 
 

Turprisen inkluderer: 

� reise i moderne helturistbuss kjørt 

av dyktig sjåfør 

� velorientert reiseleder fra Risdal 

Touring 

� ferjeoverfarter Oslo - København, 

Gedser - Rostock og Hirtshals -  

Kristiansand 

� 1 overnatting i innvendige dobbelt-

lugarer m/ dusj/WC fra Oslo til Kø-

benhavn med DFDS Seaways 

� totalt 7 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 

stjerners hoteller underveis 

� 8 frokoster 

� 4 middager 

� lokalguide i Praha 

� veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltlugar i forbindelse 

med ferjeoverfarten kr 350,- pr per-

son. Tillegg for enkeltrom kr 1.590,- 

pr person, totalt for alle 7 hotell-

overnattingene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking : ���� 37 93 15 15 

 


