Nøstetangen Glassverk’s venner

- tur til Praha og omegn 27. september – 1. oktober 2019
27. sept.: Avgang fra Gardermoen med Norwegian DY 1502 kl. 1000 til Praha.
Ankomst Praha kl 1200.
Vi blir møtt av vår svensk/norsk-talende guide som tar oss med direkte til
Borgen hvor vi spiser lunsj – Restaurant U sv. Jana Nepomuckeho – 3 retter
(drikke ikke inkl.)

Etter lunsj blir det
byvandring gjennom
Praha i området rundt
borgen, Karlsbroen og
Gamlebyen – og ender
opp på hotellet.

www.westerboe.no

Vårt hotell HOTEL KK CENTRAL****, ligger sentralt i Gamlebyen.
Hotellets arkitektur går i jugendstil. Sammen
med innredningens ekstravagante design
skapes forutsetninger for et avslappende miljø.
Bare det å spise frokost i frokostsalen, som går i
avantgardstil, er en opplevelse.

Middag kl 20.00 på PLZENSKA RESTAURACE
ca 4 minutters gange fra hotellet.

28. sept.: Frokost på hotellet
Utflukt til Glassfabrikken Novosad & Syn i nordre delen av Tjekkia.
Vi vil også besøke Vang
stavkirke i Polen, ca 40 km fra
Harrachov.
Kirken ble bygd i Vang i
Valdres i 1180 og ble flyttet til
Polen på 1800-tallet. Den har
en svært spennende og
spesiell historie.
Lunsj underveis.

www.westerboe.no

Glassfabrikken Novosad & syn, Harrachov
Novosad og sønn er det eldste glassverket i Böhmen og er i privat eie. Det ble
grunnlagt før år 1712. Her bevares de tradisjonelle produksjonsmetoder - unik
100 år gammel historisk glassproduksjon.
Produksjonen består av luksus drikkeglass og krystallkroner. Fra 2002 finns
også et minibryggeri og restaurant på fabrikken...
kl 19.30 - middag i gangavstand fra hotellet – ca 7 minutter – på
Restaurant U dvou pany.
Restauranten ligger midt i gamlebyen og har historie tilbake til 1200-tallet.
Dvou panu er kjent for et stort utvalg av tsjekkisk hismannskost med mange
spesialretter fra de ulike deler av Tsjekkia. Til maten kan gjestene smake på
rundt 25 ulike sorter tsjekkisk øl av ypperste kvalitet. De tilbyr også et stort
sortiment av viner som er produsert i landet.

29. sept.: Frokost på hotellet
Glassmuseum: på egen hand
http://www.museumportheimka.cz/exhibitions/
http://prazskagalerie.cz/en/
Glassbutik i centrala Prag. på egen hand
http://www.crystalhb.cz/en/uvodni-strana.php
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Besøk på ølbryggeriet U Fleku
Vi besøker dette kjente bryggeriet – omvisning ca 1 time, inkl. ølsmaking.
Her får vi smaksprøve og et glass med logo i gave.

Det er dokumentert at det har vært bryggeri her fra 1459.

kl 1800: Konsert i Mirror
Hall (speilsalen) i
Klementinum med
Vivaldis Fire Årstider

Middag på Restauranten Gran Fierro - ca 10 minuters spasertur fra
Klementinum.
Restauranten er i et vakkert
funktionalistiskt hus i hjertet av
Praha.

30. sept.: Frokost på hotellet
Karlovy Vary – eller Karlsbad - med besøk på glassfabrikken Moser heldagsutflukt
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Karlovy Vary er en av Tsjekkiens mest kjente
steder med historie tibake til 1350-tallet. Keiser
Karl IV bygde stedet rundt varme kilder, som han
oppdaget da han jaktet vilt i området.
Byen ligger i vestre del av landet, ca 13 mil fra
Praha – nær grensen til Tyskland. Her bor ca
54 000 innbyggere.
Karlovy Vary er fra 1800-tallet og internasjonalt et
svært kjent kursted.
Lunsj i Smichovsky paviliongen.

Her finnes også den kjente glassfabrikken Moser som vi besøker.
Fabrikken ble grunnlagt i 1857 og har spesialisert seg på blyfritt krystallglass.
Denne glasstypen utmerker seg med høy glans og hardhet, noe som egner seg
godt for gravering og sliping i glassproduktene. Fabrikken samarbeider med
kjente tjekkiske glasskunstere og Mosers produkter er verdenskjente og de
eksporterer til hele verden.
Vi spiser avslutningsmiddag på Restaurant MLYNEC, ca 17 minutters spasertur
fra hotellet. Restauranten ligger i nærheten av Karlsbroen og har en liten
terrasse med utsikt over broen.

1. okt.:

Frokost på hotellet
Dagen på egenhånd før vi reiser til flyplassen kl 16 for avreise kl 1830 med KL1358 via
Amsterdam til Oslo med ankomst kl 2305.

Takk for oss !!
www.westerboe.no

Priser: kr 13 450,- pr person i dobbeltrom
kr 2 500,- i enkeltromstillegg
Prisen er basert på en eurokurs på kr 9,7817 pr 08.02.2019.










Prisen inkluderer:
Fly t/r Oslo – Praha - Oslo inkl. flyskatter og avgifter
Transport; i air-conditioned 50-seters buss
Overnatting meget god standard – 4- stjerners hotell inkl. frokost
Alle arrangement, måltider og inngangsbilletter i henhold til programmet
Turistskatter
Topp guider og ekstra personell
Tips til måltider som er inkludert
Tips til bagasjehåndtering
Anne-Marit er med som reiseleder

Prisen inkluderer ikke:

Tips til guider og sjåfører

Personlige utgifter

Reisearrangør:
Westerboe Travel
O. T. Bjanes vei 3a
1352 Kolsås
Tel. 6713 48 76/ 900 99 700
Fax 6715 3438 /Mail: westerbo@online.no
www.westerboe.no
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