
 
Vad finns i Tjeckien? Finns det mer att se än en av Europas vackraste städer? Vad sägs om två nätter på 
Tjeckiens första och äldsta ölspa, där ett bad gör gott inifrån och ut. Vad mera? En klassisk kurort, ett 
världsberömt glasbruk, ett av Tjeckiens mest imponerande gotiska slott och dessutom delikata tjeckiska 
smaker. På programmet finns även en middagskryssning och ett världsarv i form av en mycket populär 
huvudstad, och då har vi inte nämnt alla ingredienser i denna resa… Följ med oss till en för många 
svenskar oupptäckt del av Europa!   
 
Dag 1:  

• Ankomst till Prags flygplats på eftermiddagen. 
• Buss och lokal guide tar oss västerut den lilla orten Chodova 

Plana för två nätter på Tjeckiens första och äldsta ölspa. 
Tjeckerna dricker inte bara sin öl, de har även börjat använda 
den i ölspa, vilket innebär att ölen kan kittla smaklökarna och 
återuppliva kroppen på en och samma gång. 

• Vi inleder med en bryggeritur och därefter serveras middag i 
en annorlunda restaurangmiljö, i 800 år gamla bryggerikällare, 
inne i berget. 

Dag 2:  

• Vi beger oss till det världsberömda Moser glasbruk som bland 
annat levererar glas till alla Tjeckiens ambassader runt om i 
världen. Glasblåsarna arbetar enligt gammal glasblåsar-
tradition och man blir djupt imponerad av deras skicklighet. 

• Guidad promenad och egen tid i den vackra och klassiska 
kurorten Karlovy Vary (Karlsbad). Hit har man vallfärdat i 650 
år för att njuta av det hälsobringande vattnet. Vi promenerar 
bland 1700-talshus, kolonner, fontäner, spa-anläggningar och 
parker. 

• Senare delen av dagen turas vi om att bada i hotellets ölspa. 
Badproceduren innebär att man badar i 20 minuter och sedan 
är det obligatorisk vila i 20 minuter. Ölbadet innehåller 
ingredienser från bryggprocessen och sägs vara både 
föryngrande och energigivande. Kall öl för ”invändig 
behandling” ingår under badproceduren. 

• Middag på restaurang nära vårt hotell. 
 

I priset ingår: 
Flygresa Arlanda-Prag tur och 
retur, flygskatter och avgifter, 
fyra övernattningar i vald 
rumskategori, buss och 
lokalguide enligt program, 
ölspa-upplevelse inkl 2 öl, 
utflykter, guidningar, besök 
och entréer enligt program, 
fyra frukostar, en lunch 
inklusive ölprovning (3 st), fyra 
middagar, varav en middags-
kryssning, till middag ingår  
2 glas vin/öl och vatten, 
whispers (hörsnäcka vid 
guidning), dricks till guide och 
chaufför, resegaranti och 
färdledare från Specialresor 

Alla guidningar sker på eller 
översätts till svenska. 

Pris per person: 
14.270:- i delat dubbelrum 
 
Tillägg: 
1.800:- i enkelrum, 4 nätter      
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Dag 3: 

• Utcheckning från hotellet, vi vänder tillbaka mot Prag med ett par intressanta besök längs vägen!  
• Dagen inleds i lantlig miljö på en gård där bonden låter oss smaka på sina produkter och visar oss runt. 

På gården bedriver man även utbildningsverksamhet inom ekologiskt jordbruk. Ett både välsmakande 
och lärorikt besök.  

• Lunch på ett ”chateau” med eget mikrobryggeri, vi provar 3 av deras egenproducerade öl till lunchen.  
• Besök Karlstejn Castle, ett av Tjeckiens mest imponerande gotiska slott. Grundat 1348 av den tjeckiska 

kungen och romerska kejsaren Karl IV. Slottet ligger på en klippa med utsikt över den täta omgivande 
skogen och lilla byn nedanför. Vi får en guidad visning av slottet och har lite egen tid för eventuella 
förfriskningar och strövtåg.  

• Vi avslutar besöket i Karlstejn med middag i byn nedanför slottet. Under middagen provar vi några 
tjeckiska viner och lär oss mer om Tjeckien som vinland. Därefter åker vi den sista sträckan in till 
centrala Prag och vårt hotell för resans sista två nätter. 

Dag 4: 

• Vi utforskar Prags historiska stadskärna till fots tillsammans med vår lokala guide.  
• Egen lunch och eftermiddag, vi tipsar gärna om vad som finns att se och göra. 
• Middagskryssning på floden Vltava, med ett upplyst Prag som passerar förbi under färden. En magisk 

upplevelse! 
Dag 5: 

• Transfer till flygplatsen. 
 
 
Flygtider: 
16/10 flygavgång från Arlanda kl 12.55, landar i Prag kl 14.50 
20/10 flygavgång från Prag kl 12.15, landar på Arlanda kl 14.10 
Vi flyger med Norwegian tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande 
som skickas ut cirka två veckor före avresa.  
 
Hotell: 
2 nätter, Chodova Plana – Hotel U Sladka*** 
Det klassiska tjeckiska hälsohotellet U Sladka ligger i den lilla staden Chodova Plana. Läs mer: Hotel U Sladka 
2 nätter, Prag - Hotel Metropolitan Old Town**** 
Nyrenoverat hotell med takbar och ett perfekt läge i den historiska stadskärnan. Till Gamla stadens torg är det 
ca 5 minuters promenad. Bussen stannar ca 200 meter från hotellet. Läs mer: Hotel Metropolitan Old Town 
 
Anmälan 
Anmälan sker direkt till Specialresor. Boka din resa här: Västra Böhmen - en spännande del av Europa – 
Specialresor 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 (enligt pass), 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).  
 
 

 

https://www.chodovar.cz/id1021cz-popis.htm
https://www.hotelmetropolitan.cz/en/
https://www.hotelmetropolitan.cz/en/
https://www.special-resor.se/alla-resor/vastra-bohmen-en-spannande-del-av-europa
https://www.special-resor.se/alla-resor/vastra-bohmen-en-spannande-del-av-europa
http://www.special-resor.se/


 

 

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 25 personer. 
• Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
• Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor via mail info@special-resor.se eller 

telefon 054-18 89 00 (telefontid 10.00-12.00 och 13.00-15.00).  
• Besök även vår hemsida för inspiration www.special-resor.se   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romstadsvägen 2C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se    
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