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Flygtider 
 

1 maj 

Luleå - Arlanda 06:35-07:55 

Arlanda - Prag  09:00-10:55 
 

4 maj 

Prag - Arlanda 14:40-16:35 

Arlanda - Luleå 17:45-19:05 

 

Allmän info 
 

• Vid resan ingår 2 st incheckade bagage/pers (20 kg) och ett handbagage 

• Alla tider anges i lokal tid, Tjeckien ligger på samma tid som Sverige 

• Tjeckiens valuta heter Koruna (CZK). 1 SEK ger ca 2,4 CZK 

 
 

 

~ Res med finess med oss på Axess ~ 
 

Urban & Lisa 

 

 

 

Prag  1-4 maj 
 

 
 

 
 

Upplev denna vackra stad belägen vid floden Moldau med praktfulla 

broar och med en romantisk atmosfär. Prag innehåller allt man kan 

önska sig av en storstad och lite till. Här finns billig shopping, 

tusentals pubar, spännande historia och restauranger med fantastisk 

mat från världens alla hörn. 
 

 

 

               Prenumerera på vårt nyhetsbrev           Gilla oss på Facebook 

mailto:info@axessresebyra.se
http://www.axessresebyra.se/


  

Pris: 6 945 kr/pers Boka senast 2 december för 500 kr rabatt/pers 
 

Ingår i resan 

• Flyg Luleå-Prag t.o.r. 

• Hotelltransfer 

• Boende 3 nätter i tvåbäddsrum inkl. frukost på Hotel Modrá Ruze **** 

• Svensktalande reseledare och guide 

• Välkomstmiddag 
 

Valbara tillägg: 

• Stadsrundtur till fots:  335 kr/pers 
inkl. svensktalande guide 

 

• Enkelrumstillägg:     1 700 kr/pers 
 

Fredag 1 maj 

Med avresa kl. 06:35 från Luleå reser vi till Prag 

med mellanlandning på Arlanda. Bagaget går hela 

vägen till Prag så när vi kommer fram till Arlanda 

går vi i samlad trupp till Gate 30D och tar 

därifrån direktbussen till Terminal 5. 
 

Vid ankomst till Prag kl. 10:55 blir vi välkomnade 

av vår chaufför och svensktalande guide. Under 

bussresan till hotellet ger hon oss en introduktion om staden, lite tips och råd. 

Efter incheckning på hotellet kan vi koppla av en stund i lugna ro.  
 

17:45 möter guiden upp oss och vi går tillsammans till restaurang U Dvou Panu 

för välkomstmiddag. U Dvou Panu är känd för sitt breda utbud av tjeckisk 

husmanskost med många specialrätter som representerar dom olika regioner i 

Tjeckien. Här kan gästerna välja bland ca 25 olika sorter av tjeckiskt öl av 

högsta kvalité och även vinlistan bjuder på ett brett sortiment. På denna 

fantastiska restaurang så får vi njuta av en välsmakande typisk tjeckisk 

tvårättersmiddag tillsammans. Till middagen ingår 1 glas vin eller öl och kaffe.  
 

Lördag 2 maj 

Efter frukost på hotellet så hämtar bussen upp dom som bokat detta tillägg kl. 

09:00 och vi ger oss iväg på en mysig stadsrundtur. Vår guide följer med oss 

även här och kommer under 3-4 timmar guida oss genom denna vackra stad.  

Bussen släpper av oss vid Prags borg. Därifrån promenerar vi förbi 

Kungsträdgården tills vi kommer till Andra borggården. Här stannar vi för att ta 

en titt i den magnifika St. 

Vitus katedralen. Efter 

katedralbesöket tar vi oss 

till Gamla Kungapalatset 

som är placerad mitt på 

borgen. Härifrån får vi se 

den vackra staden Prag 

från ovan.  
 

 

Turen forsätter sedan ner efter den Gamla slottstrappan till stadsdelen Malá 

Strana. Vi går igenom det charmiga och pittoreska kvarteret Kampa för att 

sedan gå mot en av Europas äldsta broar, Karlsbron. Vi ser den historiska 

byggnaden Klementinum med Nationalbiblioteket och Spegelkapellet. Sen 

kommer vi fram till Gamla stadens torg. Här får vi bland annat se det 

världsberömda Astrologiska uret. 
 

Ca kl. 13:00 avslutas rundturen och resten av dagen och kvällen är fri. 
 

Söndag 3 maj 

Frukost på hotellet. Sen har ni möjlighet att på egen hand upptäcka denna 

fantastiska stad. 

 

 

Måndag 4 maj 

Efter frukost checkar vi ut från hotellet. Bussen hämtar oss kl. 12:05 och tar 

oss till flygplatsen. Planet lyfter kl. 14:40 och efter mellanlandning på Arlanda 

så landar vi åter i Luleå kl. 19:05.  

 

Vi tackar Prag för denna gång och reser vi hem med massa härliga minnen! 
 

 


