Inkl. i prisen
• Kørsel i moderne 4* turistbus
• Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør
• Alle regler om køre- og hviletid overholdes
• Dansk rejseleder på turen
• 1 x rundstykke og kaffe/the på udrejsedagen
• 4 x overnatning på Clarion hotel Usti
• 4 x middag/buffet
• 4 x morgenbuffet
• Buskørsel i forbindelse med udflugter
• Entré til Skoda Museet
• Bryggeri besøg inkl. frokost
• Entré til KZ-lejeren i Theresienstadt og museet i Lidice
• Traditionel tjekkisk folklore aften på hotellet
• Skat, moms, parkeringsafgifter og bidrag til Rejsegarantifonden

Løjt Sogns
Pensionistforening

2018

Usti nad Labem og Nordböhmen

Ikke inkl.
Frokoster, drikkevarer, entréer etc.
Pris
Pr. person i dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse

Kr. 3.799,Kr. 500,-

Betaling
Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 800,- pr.
person der betales inden 8 dage efter modtagelse og restbeløbet betales senest
45 dage før afrejse.

Information og tilmelding ved henvendelse til
Birgit Hansen - Øster Hessel 4, Løjt Kirkeby
Tlf.: 7461 7213 - 2043 7213 Mail: hviid07@stofanet.dk
Bestilling efter først til mølle princippet.
Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring, kan bestilles hos Panter Rejser
(Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab.
Forbehold for ændringer i programmet
Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524
Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende
Rejsebevis sendes gratis pr. mail, postforsendelse kr. 50,-

Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333
panter@panterrejser.dk . www.PanterRejser.dk

5 dages busrejse inkl. halvpension
Fra søndag 13. maj til torsdag 17. maj 2018
Ved floden Elben ligger byen Usti nad Labem, som er hovedstad i Nordböhmen, Tjekkiet.
Byen bærer præg af sin tyske fortid og hed engang Aussig. I dag er stort set alle
indbyggere tjekkiske og der er en lokal og hyggelig atmosfære i byen. Fra hotellet er der ca.
1 km til floden Elben, hvor man kan sidde på en café og nyde landskabet og floden.
Besøg på et af de utallige øl bryggerier med rundvisning og smagsprøver er et ”must”, når
man er turist i Nordböhmen.
Heldagstur til Tjekkiets hovedstad, Prag, er også på programmet. Her er der ophold og
rundvisning i den historiske bydel med alle de smukke bygninger og seværdigheder.

Højdepunkter
• Bryggeri besøg og smagsprøver
• Besøg på Skoda frabrikkerne
• Lidice
• Prag med byrundtur til de vigtigste seværdigheder
• Traditionel tjekkisk Folklore aften
1. dag: Afrejse og ankomst Usti nad Labem
Efter opsamling kører vi til Tyskland og videre sydover til den tjekkiske
grænse. Herfra er der ikke langt til vores hotel i Usti nad Labem. Efter
indkvartering er der middag.
2. dag: Lidice og Skoda fabrikkerne
I dag kører vi til byen Lidice, der står som symbol på 2. Verdenskrigs
grusomheder. Her blev en hel landsby jævnet med jorden, 192
mandlige indbyggere blev skudt, kvinderne sendt i KZ-lejr og børnene
til ”genopdragelse” hos tyske familier, fordi tyskerne opfangede et
forkert rygte om at byens indbyggere var indblandet i mordet på
Reinhard Heydrich. Vi besøger museet, der skildrer begivenhederne i
ord og billeder.
Vi besøger herefter Skoda fabrikkerne, der har levet en omtumlet
tilværelse. Fra at være noget af den mest moderne industri i
1930'erne, til at stå mål for diverse vittigheder i 1980'erne til, igen i
dag, at være super moderne. Vi besøger bilfabrikkerne i Mlada
Boleslav og gennemlever hele udviklingen, når vi i ser fabrikken og får
en rundtur på Skoda museet.
3. dag: Prag og Folklore aften
Prag - en af de smukkeste byer i Europa ligger ca. 1 times kørsel fra
hotellet. Rundturen i byen foregår dels i bus, men mest til fods. Vi
hører om Prags og Tjekkiets historie og ser selvfølgelig nogle af
byens mange seværdigheder, Rådhuspladsen, Teyn kirken, hvor
Thyco Brahe er stedt til hvile, samt Skt. Nikolaj kirken og krudttårnet.
Vi ser også Prags kæmpemæssige Borgområde Hradcany. Den
gyldne Gade med de bitte små huse og Prags store domkirke St.
Vitus. Der bliver også tid på egen hånd, inden vi kører retur til Usti
nad Labem, hvor der venter klassisk tjekkisk folklore aften med lokal
tjekkisk middag og underholdning på hotellet.

4. dag: Theresienstadt og Bryggeribesøg
I dag besøger vi Theresienstadt, der er bedst kendt for sin rolle under
2. verdenskrig som koncentrationslejr, men har dog historie helt tilbage
til 1780. Her byggede det østrigske kejserrige et fort, der skulle
beskytte dem mod fjender. Det kom dog aldrig til at spille nogen rolle,
men blev brugt som fængsel til politiske fanger og soldater. Under 2.
verdenskrig blev det overtaget af Gestapo og byen Terezin blev hegnet
ind til en ghetto for jøder, der blev kaldt Magdeburg barakkerne. Vi
kører langs Elben tilbage til Usti nad Labem, hvor vi besøger et lokalt
bryggeri og smager på det gode tjekkiske øl sammen med en sen
frokost. Resten af dagen fri og kan bruges i denne skønne by.
5. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med vores hotel og kører mod Tyskland og videre
nordpå til den danske grænse. Vi er retur først på aftenen.
Hotel
Clarion Hotel Usti nad Labem 4* er et nyt moderne hotel beliggende i
centrum af Usti nad Labem. Hotellets restaurant Benada Restaurant
tilbyder tjekkiske og internationale retter med et moderne twist. Hotellet
har 77 standard værelser, der er indrettet med aircondition, internet,
telefon, TV, boks, minibar og kaffe/te vandvarmer. Badeværelse med
bad samt wc og føntørrer. Hotellet har også en bar.
www.clarioncongresshotelustinadlabem.com
Diverse
I Tjekkiet benyttes tjekkiske Koruna. 100 Koruna er ca kr. 29,-

