
Prag 24-28/3 

 

 

Flygtider: 

24/3 Luleå-Arlanda 06.45 – 08.10 flight D84032 

24/3 Arlanda-Prag 09.40 – 11.35 flight D84571 

28/3 Prag-Arlanda 11.55 – 13.50 flight D84572 

28/3 Arlanda-Luleå 16.00 – 17.20 flight D84043 

 

Hotell: 

Hotell ANTIK CITY **** garni , Malá Štěpánská 13, Prag 2 , ligger ca 8 minuters 

promenad till Vaclavplatsen, därefter ca 5 minuter till Gamla stan 

Detta är ett nyrenoverat trevligt hotell med centralt läge pá en lugn sidogata,  

ca. 300 m från Vaclavske namesti (Vaclavplatsen) mitt i Nove mesto („Nya Staden) 

grundades redan under 1300-talet).   

Hotellet har 30 modernt möblerade rymliga dubbel rum, alla med satellit TV, telefon, minibar, 

safe. Badrummet med antingen dusch eller badkar, hårtork.  

  



 

 

Program: 

24/3  

11:35 vid ankomst till Prag möts vi i ankomsthallen av vår svensktalande guide. Under resan 

in till hotellet (35-45 minuter) får vi en kortare introduktion av staden. 

Incheckning 

Egen tid 

18.00 vi samlas i lobbyn för en kortare promenad till kvällens restaurang Vytopna (lokdepån) 

för en 2-rätters middag, inklusive en dryck. 

Kvällen avslutas på egen hand 

 

25/3 

Frukost 

10.00 Stadsrundtur mot tillägg för de som önskar (595- per person) 

Transfer med buss och svensk talande guide upp till Prag borgen, därefter blir det promenad 

vid Prag borgens område, Lill Sida, Karlsbron och slut i Gamla stan ca kl. 16.00 

Lunch ca kl. 12.30  . 

Promenad från Prags Borg över Karlsbron till Gamla Staden 

Promenaden startar vid Norra ingången till Prags borg. Vi fortsätter förbi Kungsträdgården till 

Norra porten och kommer till Andra borggården. Sedan stannar vi vid den magnifika St. Vitus 

katedral och ser den även på insida. 

Efter katedralbesöket ser vi kyrkans södra sida från Tredje borggården. Mitt på borgen finns 

Gamla Kungapalatset som är den äldsta byggnaden på området. Sedan lämnar vi Borgen för 

att stanna på utsidan och ser den vackra staden Prag från ovan. 

Turen fortsätter ner på Gamla slottstrappan till stadsdelen Lillsidan (Malá strana). Vi kommer 

till ett charmigt och pittoresk kvarter som kallas Kampa. Sedan går vi mot världsberömda 

Karlsbron som är en av Europas äldsta broar (upptagen på Unescos Världsarvslista). Vi 

promenerar över, tittar på Tjeckiens mäktigaste flod Moldau som flyter nedanför och hamnar 

så småningom i Gamla stan. 

Efter att vi har sett historisk byggnad Klementinum, som omfattar Nationalbibliotek och 

Spegelkapell där W.A.Mozart brukade spela orgel under sitt besök i staden, kommer vi snart 

till promenadens slutpunkt – Gamla stadens Torg. Här kommer vi se bl. a. det världsberömda 

Astrologiska uret som är den stora turistattraktion. Torget har för övrigt mycket omfattande 

och intressant historia genom århundraden. Sidan om torget finns en annan välbesökt plats - 

den Judiska staden med fem vackra synagoger och stor kyrkogård. Turen avslutas på Gamla 

stans torg. Resten av dagen och kvällen på egen hand. 



 

26/3 

Frukost 

11.00 Tur Prags ölkultur mot tillägg för de som önskar (550-) 

Vi promenerar c:a 10 minuter till: 

Prags mest kända och besökta bryggeri - U Fleku grundades redan år 1449. Bryggeriet är 

det enda i Europa som har bryggt öl oavbrutet över 500 hundra år. 

I restaurangen och uteserveringen finns plasts för 1200 gäster. Under visningen av 

bryggeriet ser vi hela tillverkningsprocessen från början till slut och avslutar hela besöket 

med ölprovningen av det mörka och mustiga ölet. Alla deltagare får 1 glas med bryggeriets 

logotype. Visningen tar c:a 1 timme 

    

 

Efter visningen och ölprovningen fortsätter sedan turen till Pivovarsky dum (Brygerihuset) 

som öppnades 1998 och blev på mycket kort tid ett av de mest besökta minibryggerier i stan. 

Bryggeripannor av koppar finns mitt i restauranglokalen som erbjuder åtta olika sorters öl. 

Utöver det vanliga ljusa och mörka lageröl kan gästerna smaka på unika ölsorter såsom 

kaffeöl, brännässleöl,bananöl, körsbärsöl och jordgubbsöl. Vi provar 4 öl x 0,1 liter samt en 

tallrik med tjeckiska delikatesser som serveras. 

 

Eftermiddagen och kvällen fri för egna aktiviteter 

 

27/3 

Frukost 

Dagen fri 

 

28/3 

Frukost 

09.00 samling i lobbyn, transfer till flygplatsen 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.radio.cz/cz/rubrika/ekonomika/pivovar-u-fleku-je-dnes-prazskou-dvojkou&ei=dNtXVO2vEYKS7AbNhIDoCg&bvm=bv.78677474,d.ZWU&psig=AFQjCNH9Gl0zG28bplVhyHHOn-0wBYRJZg&ust=1415130346784220


Pris per person: 7295- del i dubbelrum, enkelrumstillägg 1400- . 

Boka senast 15/10 för 1500- i rabatt. 

I grundpriset ingår: 

• Flyg Luleå-Prag t&r enligt tidtabell i program 

• 1 incheckat bagage (max. 23kg/pers) 

• Flygskatter och bränsletillägg 

• Transfers och måltider enligt program 

• 4 nätter på Hotel Antik City 

• Reseledare från Axess Resebyrå och lokal svensktalande guide 

Mot tillägg: 

• Stadsrundtur inklusive lunch, 595-/person 

• Prags ölkultur inklusive dryck och snacks, 550-/person 

 

Betalning: 

• Anmälningsavgift 1500 per person betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället. 

Anmälningsavgiften återbetalas ej om resenären avbokar sin resa innan den 6/2 

• Slutbetalning senast den 6/2 2022, därefter är återbetalning inte möjlig. 

 

Resevillkor: 

När du bokat din resa kommer du inom 3 arbetsdagar att få en bekräftelse till den e-postadress som du 

uppgivit. Om du inte fått någon bokningsbekräftelse efter 3 arbetsdagar måste du snarast höra av dig 

till oss på info@axessresebyra.se.  

Axess Resebyrå samarbetar med ERV försäkringar. Mer information om deras avbeställningsskydd finns 

att läsa på deras hemsidor, www.erv.se När du bokar din resa anger du om du vill teckna 

avbeställningsskydd eller ej. 

Resenären har rätt att överlåta avtalet till annan person som uppfyller kriterierna för resan. För att 

detta ska vara möjligt måste Axess Resebyrå få kännedom om detta senast 60 dagar före avresa. I vissa 

fall är det inte möjligt att överlåta en resa, det kan t.ex ha med det lokala flygbolagets regler att göra. 

Kontrollera alltid med oss innan du tänker överlåta en resa för att förvissa dig om att det är möjligt. Om 

överlåtelse sker tillkommer en administrativ avgift om 300 sek per överlåtelse. 

Det åligger resenären själv att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex 

innehav av giltigt pass, visum, nödvändiga vaccinationer etc. Det är obligatoriskt för resenären att ha 

ett fullgott försäkringsskydd från och med resans första dag till och med resans sista dag. Försäkringen 

måste till exempel innehålla; försäkring för bagage, medicinska kostnader, ev. hemtransport om du blir 

för sjuk för att kunna fortsätta resan, olycksfall m.m. Glöm inte att kolla vad som ingår i din 

hemförsäkring. Axess Resebyrå kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på 

grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass. Eventuella 

rekommendationer från Axess Resebyrå gällande vaccinationer, visum, bagage, kläder o.s.v. är endast 

rekommendationer och företaget är ej ansvarigt för eventuella fel i denna information. 

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


 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa om minimiantalet resenärer ej uppnås. Besked om inställd 

resa kommer att lämnas i god tid före avresa. Axess Resebyrå förbehåller sig att ställa in resan p.g.a. 

force majeur. Minimiantalet för denna resa är 10 personer. 

Axess Resebyrå kan ej ställas till svars för händelser utöver Axess Resebyrås kontroll, till exempel 

resenärens död, skador, sjukdom eller förseningar som resenären eller resenärens tillhörigheter ådrar 

sig på grund av krig, terroristattacker, civilt uppror, politiska oroligheter, upplopp, brand, uppror, 

regeringsrestriktioner och dylikt. 

Vänligen respektera att färdplanerna är preliminära. Det är omöjligt för oss att garantera att 

färdplanerna Följs till ett hundra procent. Det kan bero på många olika saker som t.ex. lokala 

väderförhållanden, ändrade flygtider, ändrade färdrutter, myndigheters påverkan etc. Vår ambition är 

dock att du som resenär alltid ska få en likvärdig ersättning. Axess Resebyrå förbehåller sig därför rätten 

att göra nödvändiga ändringar av resrutten. 

Om du beslutar dig för att lämna resan före resans slut gör du detta på egen risk och med egna medel. 

Axess Resebyrå kan ej ställas till svars för att ordna med transport, boende etc. Du kan ej heller få 

någon ersättning för de kvarvarande dagarna av resan. 

Om resenären inte är på plats när resan startar kan Axess Resebyrå ej ansvara för eventuella kostnader 

som drabbar resenären. 

Om du har några speciella önskemål såsom vegetarisk kost o.s.v., kommer vi att göra vårt yttersta för 

att tillmötesgå dina önskemål. Om vi ej lyckas med detta kommer Axess Resebyrå ej att betala ut någon 

kompensation. Eventuella utfästelser från Axess Resebyrå måste vara noterade i färdhandlingarna för 

att kunna åberopas. 

Axess Resebyrå ansvarar ej för ditt bagage eller personliga tillhörigheter som du tar med på resan. 

Resenären är själv skyldig att kontrollera att de färdhandlingar som sänds till resenären från Axess 

Resebyrå stämmer, eventuella fel ska meddelas Axess Resebyrå snarast. Eventuella utfästelser som 

Axess Resebyrå gjort gentemot resenären ska vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. 

Har resenären inte fått någon färdhandling måste han eller hon själv meddela Axess Resebyrå detta 

minst 21 dagar före resans start. Gör resenären inte detta kan inte Axess Resebyrå hållas ansvarig för 

eventuella merkostnader eller olägenheter som detta kan drabba resenären. Vid sena bokningar sänds 

färdhandlingarna tillsammans med bokningsbekräftelsen. Det är då mycket viktigt att du kontrollerar 

att uppgifterna stämmer och meddelar eventuella fel omedelbart. Färdhandlingar kommer att sändas 

till den e-postadress kunden har uppgivit vid bokningen. Det är kunden som ansvarar för att Axess 

Resebyrå har korrekt e-postadress. 

 

 

 

 

 

 

 


