ÖLNJUTNING I PRAG
temaweekend

4-7/11 2022

Bryggerier, ölhallar, ölspa och guidade turer väntar dig under vår temaweekend i Prag, en av Europas
vackraste städer. De klassiska inslagen som kullerstensgatorna, Pragborgen och Karlsbron finns där de
alltid har funnits, men man får heller inte missa allt det nya i Prag, som snyggt designade barer, nya
konstgallerier och restauranger av internationell toppklass. Vår temaweekend i Prag är tydlig, det är ett
genomgående öltema, från ölprovning till ölspa. Denna gyllene vätska gör, så att säga, gott inifrån och
ut! Även om vår tvist på resan är öl, så blandas ölen med andra inslag, som en tur i historisk spårvagn,
smaker av tjeckisk mat i form av en matpromenad, en båttur på floden Vltava och ”egentid”. Vänta inte
med att boka, vi har endast 25 platser. Avresa från Arlanda.
Programpunkter:
• Tur med historisk spårvagn med något gott att dricka
under färden.
• Prag ”food tour on foot”, vi promenerar, vår guide
berättar och vi smakar på några väl utvalda produkter
längs vägen, vi börjar med öl och tapas på ett historiskt
bryggeri, Klasterni brewery, och fortsätter med ett
mindre bryggeri samt ser vad slaktaren kan erbjuda...
• Guidad promenad där vi går genom den historiska
stadskärnan med vår guide. Historia blandas med
arkitektur och vi avslutar med en båttur på floden
Vltava, i en uppvärmd och täckt gammaldags träbåt.
Vi ser den praktfulla stadskärnan från ett annat
perspektiv, samtidigt som vi serveras något att dricka
med tilltugg.
• En timmes Beer spa, så glöm inte att packa badkläderna. Tjeckerna dricker inte bara sin öl, de har
börjat använda den i ölspa, vilket innebär att ölen kan
kittla smaklökarna och återuppliva kroppen på en och
samma gång. Ölbadet innehåller ingredienser från
bryggprocessen och sägs vara föryngrande.
• Middag i form av en buffé med traditionell tjeckisk mat
på en stillastående bryggeribåt. Till middagen serveras
deras eget öl som bryggs på plats ombord på båten.
• Tid att utforska Prag på egen hand. Vi tipsar gärna!

I priset ingår förutom nämnda
programpunkter:
Flygresa Arlanda-Prag tur och retur,
flygskatter och avgifter, tre
övernattningar i vald rumskategori,
busstransfer flygplatsen till hotellet
tur och retur, svensktalande guide
vid utflykter/guidade promenader
(vid ”food tour on foot” har vi 2
guider), tre frukostar, resegaranti
och färdledare från Specialresor
Pris per person:
9.970:- i delat dubbelrum
Tillägg:
1.130:- enkelrum, 3 nätter

Anmälan
Det finns endast 25 platser. Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på
054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall
betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före
avresa. Bokningsbekräftelse /faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats.
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer
samt eventuella matallergier.
Avbeställning
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).
EA Embassy Prague Hotel****
Ett elegant hotell som ligger i en omsorgsfullt restaurerad renässansbyggnad med anor från 1880. Hotellet har
ett perfekt läge på en lugn sidogata i den historiska stadskärnan av Prag. Till Gamla stadens torg är det ca 1
kilometer. Läs mer: Hotel Embassy Prague
Flygtider:
4/11: flygavgång från Arlanda kl 18.45, landar i Prag kl 20.40
7/11: flygavgång från Prag kl 14.40, landar på Arlanda kl 16.35
Vi flyger med Norwegian Air tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande
som skickas ut cirka två veckor före avresa.
Övrigt
• Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.
• Resan innehåller promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta.
• Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet
deltagare understiger 20 personer.
• Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor.
Varmt välkomna!
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