
                                          
 

           23/11 – 28/11  6 dagar 
 
Efter flera år på de stora Julmarknader i norra Tyskland kör vi i år till Tjeckien med dess vackra 

huvudstad Prag. I staden finns flera julmarknader varav den störst hittar vi på stans gamla torg.  

Den vackra julbelysningen finns längs flera av de mysiga gränderna, de små torgen och över de vackra 

broarna. Här hittar vi även massor med stånd där de serverar varm o kall dryck och mängder med gott 

att äta. Vi kommer även att stanna i den vackra staden Dresden där vi får några timmar att ägna åt en 

av Tysklands äldsta Julmarknader, Glühwein, lunch och shopping hinns med innan vi fortsätter vår 

resa mot Prag. På hemvägen bor vi centralt i Rostock, här hinner vi också med en runda på den 

välkända Julmarknaden som vi hittar på gågatan alldeles utanför vårt hotell där vi bor sista natten. 

 

Dagsprogram: 
Onsdag: Start från Örebro tidig morgon, via båtar i Helsingborg och Gedser är vi i Tyskland sen eftermiddag. 

Vi har sedan ett stycke kvar att köra till vårt Hotell Wyndham Garden i Hennigsdorf.  

Efter incheckning äter vi gemensam middag på hotellet innan vi somnar gott efter en trevlig dag i bussen.  

Torsdag: Efter riklig Tysk frukost så har vi drygt 2 timmars körning till den vackra staden Dresden där vi 

besöker Julmarknaden som ligger vid det stora torget. Här finns även massor med kulturhistoria och shopping. 

Färden går vidare mot Prag där vi sen em. checker in för 3 nätter på fyrstjärniga Hotell Ambiente som ligger 

centralt med ca.10 min. promenad till Vaclavplatsen och Prags Nationalmuseum. Kvällen till eget förfogande.  

Fredag: Efter frukost finns det för de som vill möjlighet att följa med på vår stadsrundtur med Svensktalande 

lokalguide. Eftermiddagen och kvällen till eget förfogande, restauranger och barer finns det gott om i Prag.   

Lördag: Efter frukosten väljer man själv om man vill vara kvar i Prag eller åka med oss till staden Plzen där 

vi gör ett studiebesök på stadens bryggeri Pilsner Urquell, gemensam lunch och Julmarknad i Plzen på em.  

På kvällen har vi för de som vill följa med oss bord bokade på ett av Prags mest kända restaurang/bryggeri  

U Fleku, där äter vi middag tillsammans och dricker deras egenbryggda öl till ”Umpabumpa” musik.  

Söndag: Efter frukost lämnar vi Prag för den här gången, vi har med lämpliga raster ca. 7 timmar att 

köra upp till Rostock. Sen em. checkar in på Penta hotell som ligger alldeles intill Kröpeliner 

Strasse där vi hittar Rostocks trevliga Julmarknad. På kvällen har vi bord bokade på Rest. Zur Kogge 

Som ligger med 5 min. promenad från vårt hotell. Obs ingår i resans pris. 

 

Ingår i Priset: 4 895:-  
Resa med bekvämaste turistbuss, 

Båtresor, vägavgifter. 

5 nätter del i dubbelrum med frukost,  
Middag första och sista kvällen.  

 
Tillägg:  

Enkelrum 900 :-   

Utflykter: Stadsrundtur i Prag Sv. tal. Guide: 10 Euro  

Plzen med Bryggeri Pilzner Urquel och lunch: Pris ej klart  

U Fleku med 2-rätters middag och 1 dryck:      15 Euro 

 

 

 


