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Busrejse til Prag den 26. – 30. april 
med Ans rejser 

Pris: kr. 2.695,- (Tillæg for enkeltværelse: kr. 685,-) 

 

Prisen indbefatter: 
 Busrejse i 4-stjernet luksusbus                                 Vi skal bo på Botel Albatros 
 Morgenbakke i bussen (bolle m. smør, ost 

og snegl) 
 Ophold i delt dobbeltværelse 

 4 x morgenmad 
 4 x aftensmad 

 Al transport og udflugter ifølge program 
 Dansk rejseleder, skatter 

 Afgifter og bidrag til  rejsegarantifonden. 
 

Vi bliver samlede op i Viby kl. 06:05 på Q8 servicestationen på hjørnet af Ormslevvej og 
Ringvejen (Over for Domo.) 
 

Programmet dag for dag: 
 Dag 1 – Udrejse og ankomst 

 Dag 2 – Byrundtur i Prag     
 Dag 3 – Borgområdet i Prag 

 Dag 4 – Kutna Hora og Glasværk i 

Podebrady 
 Dag 5 – Hjemrejse 

 

Se en mere detaljeret beskrivelse af 
programmet på næste side. Den er hentet fra 
Ans Rejsers hjemmeside og er blevet forkortet. 

Se det hele på hjemmesiden. 
 

Sidste frist for tilmelding er den 29. februar 



 

Side 2 

 

Dag 1 – Udrejse og ankomst 
Vi kører fra Danmark om morgenen og med ankomst i Prag først på aftenen. På hotellet får 

vi aftensmad ved ankomst. 
 

Dag 2 – Byrundtur i Prag 
Vi skal på byrundtur i den gamle bydel. Vi starter ved Folkets Hus og bevæger os til fods 
gennem de hyggelige gader med de dekorerede og flotte huse, der hver især rummer en 

spændende historie. Vi går over de betydningsfulde pladser og torve, og vi gør holdt på de 
historiske steder og får fortalt den historie der knytter sig til stedet.  
 

Dag 3 - Borgområdet i Prag 
Efter morgenmad starter vi dagen med en ægte lokal oplevelse i Prag. I dag tager vi nemlig 
sporvognen til Hradcany - borgens vestligste punkt – Pohorelec, hvorfra vores tur gennem 

borgområdet starter. Herfra går vi gennem hele borgområdet og gør holdt ved alle de 
berømte og kendte steder.  
 

Vi går op på Karlsbroen og får alle historierne der knytter sig hertil. Gennem de små gader 
og stræder bevæger vi os ind til Rådhuspladsen, hvor turen slutter. Resten af dagen er til fri 
disposition. 

 

Dag 4 –  Kutna Hora og Glasværk i Podebrady 
Fra morgenstunden kører vi til Kutna Hora, som ligger ca. 80 km øst fra Prag. Byen havde sin 
storhedstid fra midten af 1200-tallet, hvor man begyndte at bryde sølv, som gav byen 
rigdom. En af de flotteste sengotiske bygninger i Europa er Sankt Barbara katedralen, som er 

viet til minearbejdernes skytshelgen – Sankt Barbara. Kirken er enestående - og den er 
sammen med resten af den historiske bykerne med på UNESCO’s verdensarvliste. 
 

Inden vi kører tilbage til Prag, holder vi i Podebrady, som har et meget flot og eksklusivt 
glasværk. Vi skal på en rundvisning og bagefter er der mulighed for at handle i glasværkets 
outlet. 

 

Dag 5 – Hjemrejse 
Efter tidlig morgenmad sætter vi kursen mod Danmark – naturligvis med et stop for 

grænsehandel. 
 


