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Resa:   Tjeckien  

 

Nätter / dagar: 7 / 8 

 

Resenärer : max. 8  

 

Resdagar : finns på vår websida 

Pris :  10.900 kr / person  

   i dubbelrum 

    

   Enkelrumstillägg +70% 

 

      I priset ingår 

 
✓ 7 nätter på 3-4 stjärniga boende 
✓ 7 frukost 
✓ 7 lunch eller middag (2 rätters-meny & 1 dryck) 

 
 

✓ Modern minibuss med max. 8 passagerare 
✓ Flygplatstransfer Prag 

 
 

✓ Svensktalande guide och chaufför 
✓ Guidad stadsvandring Prag 
✓ Guidad stadsvandring Karlový Vary 
✓ Guidad stadsvandring Český Krumlov 
✓ Guidad stadsvandring Mariánské Lázně 
✓ Guidad stadsvandring Telč 
✓ Guidad stadsvandring Holašovice 
✓ Guidad visning historiskt ölbryggeri med provning  
✓ Guidad visning kristallglastillverkning 
✓ Guidad visning Svatá Hora kloster 
✓ Entrébiljett Hluboka slott 
✓ Entrébiljett Jindřichův Hradec slott 
✓ Entrébiljett Krumlov slott 
✓ Entrébiljett regionalmuseum och historiskt julspel 
✓ Besök flera historiska byar och sevärdheter 

 

Tveka inte att kontakta oss via: 

  

 - e-mail: info@vespucci-tours.com  

 - telefon: 0451 370 03  

 - adress: Kyrkbyn 537, 282 75 Hästveda 

G u i d a d   R e s a   -   T j e c k i e n  

 

              

Guidad Rundresa - Tjeckien (max. 8 resenärer) 

Upplev fascinerande traditioner, arkitektoniska mästerverk från medeltiden, renässansen och barocken, 

magnifika rokoko-slott, charmiga städer och spektakulära bergsbyar på vår 8-dagars smågrupp-guidade rundresa 

på svenska. Flera stadsvandringar som t.ex. i Prag, Telč och Česky Krumlov, ett ölbryggeribesök följt av en unik 

provning, en guidad visning till en kristallglastillverkare och entrébiljetter till flera historiska sevärdheter ingår i 

vårt paket.  I vår resa ingår 7 övernattningar på 3-4 stjärniga boende med en familjär atmosfär och lokal frukost. 2-

rätters-lunch eller middag samt 1 dryck (alkoholhaltig eller alkoholfritt) ingår varje dag.  Våra guidade rundresor 

inkluderar högst 8 resenärer för att garantera dig en personlig och omfattande service. Våra resor är utformade 

att du förlora inte för mycket tid i minibussen och upptäcka sevärdheter utanför det vanliga. Tack vare vår lilla 

grupp kan vi göra flera stopp. Rundresan är på svenska. En grupp av 6 till 8 resenärer kan bestämma eget datum 

som passar bäst och även anpassa resplanen. 
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R e s p l a n  
 

 

1 dag  
Vid ankomsten till flygplatsen i Prag blir du välkomnade av din svensktalande guide 
innan du fortsätter till din första sevärdhet, ett historiskt ölbryggeri. Under en 
guidad visning upptäcker du hela bryggprocessen och avsluta med en unik 
provning. På en autentisk böhmisk pivovar väntar en typisk tjeckisk middag med 
ytterligare information om din rundresa på dig. På kvällen ankommer du till 
Sydböhmen där du stannar 2 nätter i den historiska och autentiska staden 
Jindrichův Hradec en historisk stad.  

Tjänster som ingår: flygplatstransfer Prag, guidad visning ölbryggeri och provning 
Måltider: middag 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Jindrichův Hradec 

 
2 dag  
På morgonen upptäcker du en av Böhmens mest hemsökta slott som ligger mitt på 
en sjö och är bara tillgängligt över en medeltidsstenbro. En trevlig promenad runt 
om sjön ger dig fantastiska vyer till slottet. Genom ett pittoreskt landskap 
ankommer du till regionen Mähren där du utforskar den magnifika staden Telč. 
Tack vare vår lilla grupp kan vi göra flera stopp med på okända vägar. Telč är ett 
UNESCO-världsarv och förtrollar dig med ett imponerande Renässans-slott och ett 
av de vackraste torgen i Tjeckien. Senare upptäcker du den autentiska staden 
Jindrichův Hradec med sitt mäktiga Renässans-slott.  

Tjänster som ingår: besök Cervená Hlota slott (utanför), stadsvandring Telč,  
       entrébiljett Jindrichův Hradec slott 
Måltider: frukost och lunch 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Jindrichův Hradec 

 
3 dag  
Du upptäcker världens största mekaniska och historiska julspel och Böhmens 
regionalmuseum innan du passerar ett naturskönt landskap med ett stort antal av 
sjöar. Du ankommer till Český Krumlov, en av Östeuropas vackraste småstäder. Det 
finns över 300 kulturmärkta byggnader i stan som är dominerade av ett magnifikt 
slott på en bergskulle. Efter en guidad stadsvandring besöker du slottet som är 
Tjeckiens största i ytan och smeknamnet ”Renässansens Pärla”. Sent på 
eftermiddagen kan du upptäcka Krumlovs medeltida gator på egen hand. Du 
stannar 1 natt mitt i stan. 

Tjänster som ingår: entrébiljett julspel och regionalmuseum, stadsvandring Český  
   Krumlov, entrébiljett Krumlov slott 
Måltider: frukost och lunch 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Český Krumlov 

 
4 dag  
Du fortsätter norrut, upptäcker en välbevarad 1800-tals-by som är deklarerat 
UNESCO-världsarv och senare slottet Hluboka, förmodligen ett av Europas 
vackraste och smeknamnet ”Lilla Windsor”. Genom flera panoramavägar 
återkommer du till Central-Böhmen där en unik guidad visning med hemliga 
intryckt på klostret Svatá Hora väntar på dig. Du stannar 2 nätter i den charmiga 
kurorten Mariánské Lázně i den skogrika regionen Östra-Böhmen.  
Tjänster som ingår: stadsvandring Holašovice, entrébiljett Hluboka slott, guidad  
   visning Svatá Hora kloster  
Måltider: frukost och middag  
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Mariánské Lázně 
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R e s p l a n  
 

 

5 dag  
I Östra-Böhmen upplever du två pittoreska kurorten, Karlový Vary (Karlsbad) och 
Mariánské Lázně (Marienbad) med sin sjungande fontän. Den hälsamma vatten i 
det här området härstammar från varma källor som pumpas upp i olika brunnar, 
där man själv kan dricka ur karaktäristiska muggar. Vattnet har en temperatur 
mellan 30 och 65 grader och är mycket mineralrikt. Du upptäcker också det 
imponerande bergsbyn Loket med ett mäktigt slott där den romerska-tyska 
kejsaren Karl IV var låst in under sin ungdomstid och även Wolfgang Goethe 
spenderade mycket tid.  

Tjänster som ingår: stadsvandringar Karlový Vary, Mariánské Lázně och Loket 
Måltider: frukost och lunch 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Mariánské Lázně 

 
 
6 dag  
På morgonen besöker du en av de en autentisk kristallglastillverkare under en unik 
guidad visning innan du fortsätter till den tjeckiska huvudstaden Prag där en första 
guidad stadsvandring väntar på dig. Du stannar 2 nätter i Prag.  

Tjänster som ingår: guidad visning kristallglastillverkning, stadsvandring Prag 
Måltider: frukost och lunch 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Prag 

 
 
7 dag  
Du passerar Europas största stenbro, utforskar den historiska stadsdelen Malá 
Strana, upptäcker slottet och njuter av spektakulära vyer från Strahov klostret. På 
eftermiddagen kan du upptäcka den "Gyllene Staden" på egen hand.  

Tjänster som ingår: guidad stadsvandring Prag   
Måltider: frukost och lunch 
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Prag 
 
 

8 dag  
Beroende om dina avgångstider kan du besöka Prag fortfarande på egen hand.  

Tjänster som ingår: - 
Måltider: frukost  

 



  

 

w w w . v e s p u c c i - t o u r s . c o m  
 

4 

B i l  o c h  B o e n d e  
 

 

R e s p l a n  
 

 

 

Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. Varför åker du utomlands om du inte vill upptäcka något nytt? 
Du vill uppleva olika människor, olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt boende. Alla enhetliga 
hotellkedjor är till affärsresor, inte semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala och autentiska 3- till 4-
stjärniga boende. Är det en villa i Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland, en herrgård i Estland, en hacienda i 
Mexiko eller en finca i Spanien, du kommer alltid att uppleva ditt destinationsland även när du checkar in för 
natten. Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget badrum och lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare 
lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att säkerställa kvalitet, komfort, renhet och gästfrihet. 

Våra boende i Tjeckien (exempel)   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

          Våra minibussar (exempel) 

 

 

 

 

 

  

✓ modern minibuss 
✓ 9 sittplatser  


