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Flyrejse 

6-dages tur til PRAHA 
Fra 28. april til 3. maj 2019.                                                                                                                          

 
     

 

 
Dagsprogram: 
 

Søndag d. 28. april:  
København CPH, Afrejse Terminal 3, Mødetid kl. 10.30, Flyafgang SK 767, kl. 12.50, - ank: Prag 
PRG, kl. 14.05. Ank: Hotel Olšanka, 1000 Taboritska 23, Prag 3, 130 00, kl. ca. 15.30.  
Hotellet ligger i bydelen Žižkov, blot 10 minutter med sporvogn eller metro fra Prags gamle bydel. Sporvogn 
5, 9, 15, 26, 95, 98, Bus 136, 175 lige uden for, Metro Linje: A (Grøn), Hotellet ligger 5 minutter fra 
metrostationen Flora (ca. 350 m). 
  

Afg: Kl. 17.30 til restaurant Plzeňka Olše der ligger overfor Hotel Olšanka serveres der aftensmad. 
Afg: Kl. 19.00 til Laterna Magika på National Teateret, forestillingen ”Cube” kl. 20.00-ca. 21.00 varighed ca. 
1. time. 
 
Mandag d. 29. april: 
Afg: Hotel Olšanka kl. 10.00-ca. 15.00 Prag sightseeing tur til den gamle og nyere bydel med Erik og 
tjekkiske, men dansktalende, Robert Novotny. 

 
Tirsdag d. 30. april: 
Dagen til fri disposition. 

 
Onsdag d. 1. maj: 
Afg: Hotel Olšanka kl. 9.00-ca. 18.00 heldags bustur til byen Kutná Hora med besøg i Skt. Barbara-

katedralen, til Den-hellige-jomfrus-Himmelfarts-Kirken samt Benkirken (eller benkapellet, som nogle kalder 
stedet). På hjemturen besøg på bryggeriet ”Černokostelecký pivovár” i byen Kostelec nad Černými Lesy. 
 
Torsdag d. 2. maj: 
Afg: Hotel Olšanka kl. 17.00-ca. 21.00 Skøn aften sejltur på Moldau inkl. Buffet.  
  
Fredag d. 3. maj: 

Dagen til fri disposition indtil hjemrejse, afg. Kl. 19.00 Hotel Olšanka,  
Václav Havel Lufthavn Prag PRG, afg. kl. 21.45. – kl. 23.00 ank. Kastrup 
 
 
Med forbehold for ændringer i programmet, der arbejdes forsat på at få de sidste detaljer på plads. 
 

Det er en betingelse for at deltage, at man er 100% selvhjulpen. 

Man er selv ansvarlig for personlig rejse-/afbudsforsikring 
 
HUSK: Erik’s tlf. nr.: + 45 4016 1740 (Husk: + 45), Erik har Dit mobil nr., Pas, Rejse/afbudsforsikring, 
blå sygesikrings kort, Master/Visa kort, Veksle til: Koruna – forkortes Kc. (Betegnelse CZK). 
Billigste vekslested: Tavex Hovedbanen/Fisketorvet, vekselkurs: CZK 1.00 = ca. DDK 0,2918. 
 

Transport: Danske statsborgere, der er fyldt 70 år, kører gratis med sporvogn, bus og metro i hele Prag. 
Man kan dokumentere sin alder med et dansk pas eller kørekort med EU-symbol. 
 
Jeg glæder mig til samværet og gensynet den 28. april 2019, kl. 10.30. 
 
Nabo Østerbro  
Erik Christensen 
  

http://www.naboosterbro.dk/
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***Hotel Olšanka 
 
 
 

 
 

Hoteloplysninger: 
Rejsedeltagerne vil i perioden søndag den 28. april – fredag den 3. maj 2019 være indkvarteret på: 

Hotel Olšanka *** 
CZ – 130 00 Praha 3 

Táboritska 23 
Ceská Republika 

Tlf.: 00420 – 2 – 67 09 21 11 
Telefax: 00420 – 2 – 22 71 33 15 

 

I hotellets reception tales der tysk og engelsk. 
 

Hotel Olsanká, er et centralt beliggende 3-stjernet hotel med 610 senge. Hotellet råder over en mængde faciliteter, f.eks. 
en svømmehal (25 m x 12,5 m) og med en vandtemperatur på 25 – 27 grader. Svømmehallen har åbent dagligt fra kl. 
06.00 – 21.00 (søndage dog først fra kl. 10.00), og adgangsbillet købes i receptionen. Husk badetøj. Hotellet har 
endvidere en meget populær lobby-bar, hvor man kan nyde et glas eller 3 efter en lang og begivenhedsrig dag. For et par 
år siden fik man indrettet en meget hyggelig vin bar, som har åbent fra kl. 16.00, og hvor man kan nyde nogle af 
Tjekkiets bedste vine – og det til næsten ”jyske priser”. 
 

Hotel Olšanka råder over en del wellness muligheder – bl.a. swimmingpool, gymnastik, sauna, massage  
(1 times massage koster f.eks. 850,00 CZK), hold træning, vand aerobics, badminton og bordtennis.    
 

Jeg har ved valg af hotel prioriteret hotellets beliggenhed sammenholdt med pris højt, således at vore gæster kun skal 
bruge et minimum af transporttid for at komme rundt til Prags mange attraktioner. Vælger man at gå fra hotellet ind til 
centrum er der 2 km. Lige udenfor Hotel Olšanka kører sporvogn, 5, 9 og 26 ind til centrum – så med et minimum af 
transporttid kan man komme rundt til Prag’s mange attraktioner. 
 

Jeg har benyttet Hotel Olšanka mange gange, og kan oplyse, at hotellet ligger i område 3 (Zizkov-området) – Prag’s 
pendant til Nørrebro – hvor der er utrolig mange caféer, restauranter og værtshuse, og efter undertegnedes opfattelse, 
Prag’s mest livlige bydel og meget præget af de lokale.  
 

Husk, at hvis man benytter Hotel Olšanka´s restaurant får man en rabat på 10%, når man kan dokumentere, at man bor 
på hotellet. Vis eks. Nøglekortet. 
 

Drikkevand: 
Tænderne skal jo børstes (bare engang imellem) og postevand kan drikkes, men eftersom smagen er lidt anderledes end 
vandet i de danske vandhaner, kan det anbefales at deltagere med sarte maver køber mineralvand – Dobrá Voda – der 
på dansk betyder godt vand.  
Dobrá Voda fås med både rødt og blåt skruelåg og forskellen indikerer om der er kulsyre eller ej. Den blå er uden kulsyre. 
 

Nærmeste indkøbsmulighed er supermarkedet Albert, der ligger skråt overfor Hotel Olšanka. 
 
Husk lige passet og en kopi heraf!  
I forbindelse med opbruddet i Tjekkiet blev den gensidige visumtvang ophævet, hvorfor der kun 
kræves gyldigt pas. Tjek lige passets udløbsdato således at passet har en varighed mere end 3 
måneder fra hjemrejse-tidspunktet. Hvis uheldet er ude, og du skulle være uheldig og miste dit pas, 
vil det være noget lettere at udstede nød pas fra den danske ambassade eller konsulat, hvis du har 

medbragt en fotokopi af dit pas. 
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