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5.500 kr / person 
enkelrumtillägg +40% 

8 dagar 

Genom pittoreska vingårdar i den tjeckiska regionen 
Mähren upptäcker du på vår 8-dagars rundresa ett 
fascinerande kulturarv, historiska byar och 
majestätiska slott under våra 8-dagars rundresa i den 
tjeckiska regionen Mähren. Fritt inträde till flera 
slott, två vinprovningar, en omfattande 
dokumentation av 30 sidor och telefonassistans 24 
timmar / 7 dagar ingår i vårt paket.  
 
1-2:a dagen. Du utforskar på de första två dagarna 
Prag, smeknamnet "Gyllene Staden". Tjeckiens 
huvudstad är särskilt känt för sina vackra och 
imponerande byggnader som representerar alla 
stilarter. Du upptäcker den gamla stadsdelen från 
1100-talet, den nya stadsdelen från 1200-talet och 
den judiska stadsdelen med olika historiska 
mästerverk. Du stannar 2 nätter i Prag.  
 
3:e dag. Efter överlämningen av hyrbilen passerar du 
en panoramisk utsiktplats över floden Vltava innan du 
besöker ett pittoreskt slott på ett berg mitt i en sjö 
och endast tillgänligt över en stenbro. En promenad 
runt sjön ger dig spektakulära vyer på denna 600 år 
gamla byggnad. Bara en stenkast bort ligger  
Jindrichův Hradec, en medeltidsstad från 1200-talet 
med ett fantastiskt renässansslott. Du stannar där 1 
natt.  
 
4:e dagen. Du upptäcker den historiska UNESCO 
världsarvstaden Telc i regionen Mähren. I den 700 år 
gamla stadskärnan finns det ett vackert renässansslott 
och en unik arkitektur från gotisk och renässanstiden. 
Du upplever b.a. ett kloster på ett berg som 
domineras en medeltidsby innan du anländer i 
Tjeckiens vinregion. Vinet är känt som "Alsace vin av 
Östeuropa". Du stannar tillbringar de kommande 3 

nätterna i UNESCOs världsarvs region av Palava i 
hjärtat av Mähren. 
   
5 dag. Du upptäcker Mikulov, en historisk stad från 
1100-talet med välbevarade byggnader från 
renässansen. På eftermiddagen upptäcker du 
UNESCOs biosfärområde Palava. Panoramautsikter på 
det pittoreska landskapet och ändlösa vingårdar 
lämnar ett intryck på alla besökare. 
 
6 dag. Du besöker slotten Lednice och Valtice, båda 
ett UNESCO världsarv sedan 1996. Lednice var 
ursprungligen en gotisk fästning innan slottet var 
omvandlat till ett renässanspalats mellan 1544 och 
1585. Barockslottet Valtice byggdes mellan 1643 och 
1730. På eftermiddagen väntar en unik vinprovning på 
er innan du besöker charmiga bergbyar på kvällen.  
 
7-8 dag. Du upptäcker det gamla kungliga staden 
Znojmo, belägen på en klippa på vänstra stranden av 
strömen Dyji. På eftermiddagen ankommer du till 
staden Kutna Hora, ett UNESCO världsarv och känd 
som Tjeckiens konsthuvudstad. Besök S:t Barbara 
domen, den italienska herrgården och andra 
historiska mästerverk. Du stannar sista natten i 
området.  
 
I vår resa ingår övernattningar i 3-4 stjärniga hotell 
med en familjär atmosfär och frukost. En ekonomibil 
med helförsäkring och självriskelminering garanterar 
dig en säker resa i Tjeckien. Våra erbjudanden kan 
ändras individuellt för att passa dina behov. Vi är 
glada att kunna erbjuda en rabatt för familjer med 
barn. Vi hjälper gärna med flyg till Prag.  
 

            

       I priset ingår 
 
 

✓ 7 nätter på 3-4 stjärna hotell  
✓ Frukost 
✓ Eget Badrum 

 
 

✓ Ekonomibil 
✓ Full försäkring och stöldskydd 
✓ Självriskeliminering 
✓ Obegränsade kilometer, vägkarta  

 
 

✓ Fritt inträde till Jindrichuv Hradec Slott 
✓ Fritt inträde till Lednice Slott 
✓ 2 vinprovningar I Mähren  
✓ Omfattande dokumentation av 30 sidor  
✓ Resebok 
✓ Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar  
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomi bil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i 
alla våra resor. För att garantera dig en säker och 
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en 
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskyds och en 
skyddad självrisk. Det betyder att din  självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad i en olycka. Skador på 
kaross, fordonsdelar och tillbehör som skett under de 
flesta incidenter är täckta. Fönster och däck ingår inte 
i självrisken. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en kompaktbil. Familjer som 
reser med minst två barn får en gratis uppgradering. 
Vi samarbetar med internationella och välkända 
biluthyrningsföretag för att erbjuda dig högkvalitativa 
fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio Toyota Auris, Yaris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207, 307  
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
✓ Helförsäkring  
✓ Ansvarsförsäkring 
✓ Stöldskydd 
✓ Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
✓ Lokala skatter 
✓ Fria kilometer 
✓ Vägkarta 
✓ En förare 

Logi  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Vad är poängen att åka 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 semstervistelser. Därför har vi valt endast  lokala 
boenden, ett urval av 3 och 4-stjärniga boenden som 
är typiska för sin region. Är det en villa i Toscana, en 
Bed & Breakfast i Skottland eller en Finka i Spanien, 
kommer du att uppleva ditt destinationsland även när 
du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder 
inkluderar en lokal frukost, vilken ger dig en 
ytterligare smak av det land du befinner dig i. Vi kollar 
regelmässigt våra boenden för att säkerställa hög 
kvalitet och gästfrihet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Våra boende i Tjeckien (exemplar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


