Velkommen til Praha
Den tsjekkiske hovedstaden er liten og kompakt. De viktigste områdene er de sentrale
bydelene Staré Mesto (gamlebyen), Josefov, Nové Mesto og Mala Stana. Her ferdes man
best til fots. De senere årene har Vinohrady etablert seg som et favorittområde blant
byens innbyggere. Her ligger restaurantene og kafeene på rekke og rad.
Etter ”fløyelsrevolusjonen” i 1989 er Praha en internasjonal storby med alt som dertil
hører, samtidig som man har klart å beholde det lokale preget. Hospodoer med verdens
beste øl er fortsatt å finne på hvert gatehjørne.

Fredag
Innsjekking hos Czech Airlines på Gardermoen starter to timer før avreise. Vær ute i god
tid. (For mer informasjon, se reisedokumenter, www.czechairlines.no og www.osl.no).
Flytiden til Praha er rett under 2 timer.
I ankomsthallen til Praha flyplass vil våre representanter stå klare til å ta dere imot. Fra
flyplassen er det ca. en time med buss til Hotel Corinthia.
Mindre enn fem minutter fra Praha sentrum, er Corinthia Hotel et landemerke i seg selv,
bygget på en av Prahas syv åser, og har en fantastisk utsikt over hovedstaden. Hotellet
holder høy internasjonal standard, med flere restauranter og barer, spa senter og
svømmebasseng i 26. etasje.

De som ankommer på formiddagen, har hele dagen til egen disposisjon etter innsjekking
på hotellet. Vi anbefaler en tradisjonell pub-lunsj på en av de mange autentiske ølstuene,
for så å oppleve Prahas flotte arkitektur og severdigheter med en spasertur gjennom
gamlebyen.
Ønsker man å shoppe noe spesielt fra Praha, skal man se etter små butikker med
nasjonale klesdesignere og reproduksjoner av de tsjekkiske modernistenes bruksdesign
fra 20- og 30-tallet.
De store shoppingstrøkene i Praha finner man i Nové Mesto: i avenyen Václavské
Námesti (Vaclavplassen) og like nedenfor, i gågaten Na Príkopech. Her finner man store
butikker og kjeder som H&M, Zara og Marks & Spencer samt flere store varehus.

På kvelden når alle har ankommet Praha og sjekket inn på hotellet, blir dere hentet i
busser til Restaurant Plzenska. En flott og tradisjonell tsjekkisk restaurant som serverer
dere et smakfull 3-retters middag. (Drikke kjøpe av hver enkelt). Etter middagen kan de
som ønsker, bli med bussene tilbake til hotellet. For de som måtte ønske å fortsette
kvelden, så kan Praha by på et frodig natteliv med nattklubber og mange hyggelige
kafeer og puber.

Lørdag
Etter frokost er alle deltagere invitert til turens faglige innhold på hotellets kurs og
konferansesenter. Etter konferansen blir det servert lunsjbuffet på hotellets restaurant.
Etter lunsj er det tid til å bli bedre kjent med denne flotte byen. I bussene venter våre
skandinavisktalende guider som loser dere gjennom Prahas gater og forteller litt om
byens historie og severdigheter. Sightseeingturen ender tilbake på hotellet.

Kvelden begynner med en busstur fra hotellet til Moldauelvens bredder. Her går dere om
bord jazzbåten for et 2-timers cruise. Om bord blir det servert en middagsbuffet
akkompagnert av et av Prahas dyktige jazzband. Det er rikelig med all slags drikke om
bord som kan bestilles av den enkelte. Nyt kvelden mens dere passerer noen av Prahas
historiske bygninger og severdigheter. Etter cruiset kan de som ønsker, bli med bussene
tilbake til hotellet.

Søndag
Avreise fra hotellet til flyplassen ca 3 timer før avreise. Mer informasjon blir gitt på
hotellet evt. på bussen på lørdag kveld. Se reisedokumenter for reisetid.
For de som har avreise på kvelden, vennligst sjekk ut fra hotellet senest kl. 12.00.
Bagasjen kan oppbevares i hotellets bagasjerom. Dagen til egen disposisjon.
Ha en riktig god tur.

For mer informasjon om Praha se:
www.praguewelcome.cz
www.prahaguiding.no
For mer informasjon om Hotel Corinthia se:
www.corinthia.com
For mer informasjon om Restaurant Plzenska se:
www.plzenskarestaurace.cz
For mer informasjon om Jazzcruise se:
www.jazzboat.cz

