
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 1              Udrejse til Prag 
Vi mødes til fælles start i Varde. Efter bussen er 
pakket med kufferter, kaffe og rundstykker, 
begynder vi kl. 07.00 turen mod Prag.  
Undervejs får vi kaffe-rundstykker og holder 
pauser til frokost og toilet. Forventet ankomst 
til hotellet i Prag kl. 20.30. Indkvartering på 4* 
business-hotel i Prag med gode pæne værelser. 
Restaurant og bar på hotellet. Her bor vi 4 
nætter. Let middag på hotellet. 
 
Dag 2        Kutna Hora (UNESCO), St. 
Barbara klosterkirke, benkapellet Sedlic 
Dagsudflugt til Kutna Hora, som ligger øst for 
Prag. Kutna Hora konkurrerede i 1300-1600 
tallet med Prag om at være landets religiøse, 
kulturelle og økonomiske centrum. Særdeles rige sølvårer under byen gjorde byen 
meget velstående og indflydelsesrig – og smukke bygninger og kirker skød op. Vi 
besøger byens store katedral, Sct. Barbara fra 1388 (UNESCO). Den imponerende 
kirkebygning er et af de vigtigste gotiske bygningsværker i verden.   
Herefter besøg i en af Tjekkiets mest bemærkelsesværdige seværdigheder: 
benkapellet i Sedlic. I det 13. årh. blev der hentet jord fra Golgata i Jerusalem til 
kirkegården i Sedlec, hvorefter det blev meget populært at blive begravet her. 
Mange år senere stod kirkegraveren med utallige sløjfede grave og mange knogler 
- og han fandt på at udsmykke Sedlecs kapel med de løse knogler. Derfor kan man 
nu nyde den besynderlige og lidt makabre knogleudsmykning i kapellet: klokker, 
våbenskjolde, lysekroner m.m. Fælles frokost på café. Kørsel retur til hotellet og 
middag på hotellet. 
 
Dag 3  Monument i Lidice og Böhmisk krystal. Middag med 
folkemusik. 
I dag skal vi sydvest for Prag. Vi starter dagen med et 
stærkt besøg i den lille by Lidice, hvor en forfærdelig 
massakre fandt sted under 2. verdenskrig. Et stort 
monument markerer drabet på alle landsbyens 
beboere. Vi spiser frokost på en lokal restaurant. 
Herfra kører vi til glasværket Rückl, der er et af 
Tjekkiets ældste glasvirksomheder. Böhmisk krystal er 
blandt verdens fineste, og håndværkets ca 300 år 
gamle traditioner holdes stolt i hævd. Rundvisning og 
mulighed for at købe smukke krystalvarer. Hjemkomst 
til hotellet midt på eftermiddagen.  
Aften: Med bussen kører vi til en kro i udkanten af 
Prag, hvor vi nyder en 3 retters middag inkl. vin/øl ad 
libitum, mens et 3-4 mands orkester spiller tjekkisk 
folkemusik og underholder med folkedans.    
 
Dag 4       Byrundtur i Prag, frokost-sejltur på Moldau 
Spændende dag i Prag. Vi tager vi på citytur i bus og til fods til 
bl.a. den store Wenzelsplads, hvor de enorme demonstrationer op 
til ”Fløjlsrevolutionen” fandt sted og førte til kommunismens 
endelige fald i 1991. Til de storslåede og restaurerede bygninger 
langs Kongevejen, den smukke Rådhusplads, de smukke art 
nouveau bygninger som Prag er kendt for, det astronomiske ur fra 
1410 og Týnkirken, hvor danske Tycho Brahe ligger begravet. Vi 
fortsætter til Karlsbroen fra 1300-tallet med 30 statuer. Sejltur 
inkl. frokost på Moldau.  
Dagens oplevelser i Prag afhænger meget af lokale forhold – trafik, vejarbejde mv. Fælles middag på hotellet 
 
 



Dag 5  Skoda fabrik, granat-smykker. Bjergby i Sudeterbjergene 
Alle kender den billige Skoda, der kørte rundt i Danmark i 90’erne – og som var genstand for utallige 
vittigheder, der handlede om bilens tvivlsomme egenskaber. Siden er bilens renommé steget gevaldigt, og er 
nu en populær prisvenlig familiebil. Vi får en rundvisning i den moderne Skoda-bilfabrik, hvor det hele 
startede. I museets cafe køber man selv frokost, og ser de historiske biler på Skoda-museet.  
De smukke røde granatsmykker, bestående af en masse små sten i geometriske formationer, var meget 
populære i Danmark og det øvrige Europa omkring år 1900 – mange har sikkert en mor eller mormor, som 
ved fine fester bar disse smykker. Mange af disse smykker vil stamme fra Tjekkiet og Turnov har altid været 
centrum for fremstilling af granatsmykkerne. Besøg i et lille museum samt en butik med smykkerne.  
Kørsel til nationalpark Krkonose, der er en del af bjergkæden Sudeterne, som ligger på grænsen mellem 
Polen og Tjekkiet – også kendt som det nordøstlige Bøhmen. Nationalparken Krkonoše blev oprettet i 1959 
og størsteparten ligger over trægrænsen. Her findes smukke grønne græsgange, moser, højfjeldsfauna og 
bløde bjerge. Smukke naturscenerier. 4* hotel i Pec pod Snezkou, der er en hyggelig lille by med et 
pulserende liv om vinteren, når skipisterne lokker folk til området. I sommerhalvåret er der roligt. Butikker og 
små beværtninger. Middag på hotellet. Her bor vi 3 nætter. 

 
 
Dag 6   Tjekkiets højeste bjerg, ølsmagning på lokalt bryggeri, panorama minitog 
Dagen starter med en tur i kabineliften op til toppen af bjerget Sněžka – Tjekkiets højeste bjerg på 1602 m. 
En pragtfuld udsigt udfolder sig 360 grader rundt fra bjergets golde top. Kaffe og udsigten nydes på toppens 
café. Med kabineliften ned igen. Tjekkiet har en stor ølkultur og utallige bryggerier. Lige ved kabineliftens fod 
ligger et godt mikrobryggeri med tilhørende café. Frokost, ølsmagning og fortælling om øllet. Vi håber på 
klart vejr denne eftermiddag, hvor vi med et lille minitog kører 1½ time ad smalle veje en tur rundt i 
bjergene til smukke udsigter og bjergidyl.   
Tid til at nyde hotellet og evt spadsere en tur lille tur i byen. Middag på hotellet.  
 
 
Dag 7     Trutnov og lodrette bjergformationer 
Området Adrspach er kendt for de spektakulære lodrette klippeformationer, der tårner 
sig op. Det er som at vandre i en forstenet storby med de lodrette klippevægge. Vi 
spadserer på smalle stier og i de dybe kløfter. Friklatrere elsker udfordringerne i 
området, og måske er vi heldige at se disse adrenalinhungrende mennesker drikke deres 
kaffe på toppen af en umiddelbart ubestigelig klippe. Frokost på spisested i området. 
Herefter kører vi til byen Trutnov. Byen er grundlagt af Kong Wenceslaus, da han i 
1200-tallet inviterede tyskere til at bosætte sig i byen, med henblik på at udvikle 
området. Efter en kort byvandring er der lidt tid 
på egen hånd til en gåtur i den gamle bydel, 
slappe af på det store centrale torv og cafebesøg. 
Hjemkommet til hotellet tilbyder rejselederen en 
let gåtur i den smukke natur for de, der har lyst. 
Middag på hotellet. 
 
 
Dag 8              Hjemrejse 
Tidlig morgenmad og afrejse med bus mod 
Danmark. Vi medbringer en frokostpakke til 
hjemrejsen. Ankomst Varde midt på aftenen - 
mange fine og interessante oplevelser rigere.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteller: Dejligt 4* hotel i bjergene Hotel Horizont i Pec 

pod Snezkou. Elevator til værelserne. Restauranten har kun 
adgang via en god bred trappe med lave trin – 1 etage 

ned. Indendørs swimmingpool og sauna. 
Stort og godt 4* hotel i Prag.  

Begge hoteller har alle moderne faciliteter. Værelserne er 
af uens indretning og størrelse.  

 

Rejseleder: På denne rejse får I en meget dygtig og 
erfaren dansktalende rejseleder. Hun er tjekke, bor i Prag 

og møder gruppen på hotellet i Prag. Hun er sammen med 
gruppen indtil I kører mod Danmark igen.  

                                                               

Krav til fysik: Det er vigtigt, at man er godt gående og 
selvhjulpen. Man skal selv kunne håndtere sin kuffert. Og 

man skal kunne gå 1 etage op/ned til restauranten på 
hotellet ad en god trappe. I Prags bymidte kan busser ikke 

køre, derfor er der nogen gåen denne dag. 
 

Prisniveau: I Prag er priserne på niveau med Danmark. I 

bjergene er det stadig lidt billigere. 
 

Øvrigt: Rejseforsikring bør man have og afbestillings-
forsikring anbefales.  Prisen er beregnet efter kendte 

skatter, afgifter, valutakurser d. 23.11.22. Der tages 

forbehold for ændringer i valutakurser, skatter, moms og 
afgifter. Mols Rejser er medlem af Rejsegaranti-fonden nr. 

1626. Rejsen er beregnet ved min. 32 deltagere. Max 40 
gæster.  

Det er den rejsendes ansvar at opfylde indrejse- og 
opholdskrav på rejsemålet. Mols Rejser følger 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger. 

I tilfælde af aflysning returneres det indbetalte beløb. 
 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pris pr person kr 10.050,- 

Enkeltværelsestillæg kr 1.350,- 

 

Inkluderet: 

• 4* dansk bus m. toilet 

• 7 nætter på gode 4* hoteller 

• Dansk erfaren rejseleder på hele rejsen 

• Dansk moms, bidrag til Rejsegarantifonden og 

udvidet EU ansvarsforsikring 

• Drikkepenge ved fælles måltider 

 

Inkluderede måltider i Tjekkiet  

• 7 x morgenmad 

• 6 x middag på hotel inkl 1 øl/vin/vand 

• 1 middag med folkemusik: 3 retter og øl/vin ad 

libitum, dans. Inkl. transport til kroen. 

• 3 frokoster på caféer inkl 1 øl/vin/vand 

• 2 frokostmadpakker inkl 1 vand 

• Frokost på sejltur på Moldau inkl. 1 drik 

 

Inkluderede entréer, lokalguider og andre 

oplevelser 

• 1½ times panoramatogtur i bjergene 

• Entré og rundvisning Skoda fabrik + museum 

• Entre granatstensmuseum 

• Ølsmagning på mikrobryggeri 

• Rundvisning på krystalglasværk 

• Entré til Benkapellet Sedlic 

• Entréer til kirke i Kutna Hora og Prag 

• Entré nationalpark med bjergformationer 

• Skilift til toppen af bjerget Snezka 

• 2 timer sejltur på Moldau inkl. frokost og 1 drik 
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•
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Ikke inkluderet: 

Øvrige måltider, drikkevarer, forsikringer, 

drikkepenge (forvent ca 15-20€ pr person) og 

hotelskat (ca 2 € pr nat pr person) 

 

TILMELDING senest d. 1. maj 2022 til Mols 

Rejser tlf 7587 1212 eller mail info@molsrejser.dk. 

Oplys fulde navn som i passet, adresse, tlf og mail. 

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldte 

vil få tilsendt bekræftelse og faktura løbende. 

 

 

 
 

http://www.molsrejser.dk/

