Bli med oss på høstens hyggelige busstur til

Praha med Berlin, Dresden og Spreewald
9 dagers tur med avreise onsdag 7 september 2022

Praha med alle sine vakre broer

Velkommen som deltaker på årets hyggeligste
bussreise sammen med med sjåfør Ola Åfar og
reiselederne Kristin Nastad og Anders Lien til
Praha. I år er det åttende året vi arrangerer tur,
denne gang går turen til til Tsjekkias vakre
hovedstad Praha, også kalt «Den gyldne by»,
der vi ikke bare skal se selve byen, men også
landsbygden utenfor, gjøre et slottsbesøk,
oppleve tsjekkisk folklore, båttur på Moldau
m.m. Underveis skal vi besøke vakre Dresden
ved floden Elbe, Tysklands hovedstad Berlin,
bo på fine hoteller og spise god mat. Vi reiser
bekvemmelig med Color Line mellom Oslo og
Kiel og vi håper det blir en opplevelse for dere
alle!

PROGRAM:
Onsdag 7/9: Til Oslo for ferje til Kiel
Vår reise starter i Straumsnes (Arnvika) kl. 02.30 med opphenting langs veien via Tingvoll og
Ålvundeid mot Sunndalsøra der vi samles ved rutebilstasjonen kl. 04.00. Reisen går via Oppdal og
Dombås gjennom Gudbrandsdalen, forbi Lillehammer og Hamar på vår vei mot Oslo. Underveis tar vi
flere benstrekk og spiser frokostbuffét. Ved 13.00-tiden går vi ombord i Color Line’s store cruiseskip
«Color Fantasy» med avgang kl. 14.00 og som tar oss gjennom Oslofjorden med Kiel som destinasjon.
Vi samles kl. 17.00 for felles middag ombord – det store koldtbordet med et flertall varme og kalde
retter, desserter, kaker m.m. Gode og mette koser vi oss ombord med taxfree shopping, en svingom på
dansegolvet eller en drink i baren.
Torsdag 8/9: Gjennom Nord-Tyskland til Berlin
Etter en god frokost ombord, ankommer vi Kiel kl. 10.00. Bussen skal passere tollen før den henter
opp oss ved terminalen. Vi kjører nå direkte ut på motorveien sørover som tar oss forbi Lübeck,
Wittstock og Neuruppin. Underveis spiser vi dagens lunsj med drikke på en koselig restaurant. Vi
fortsetter deretter vår vei mot Berlin sentrum og dagens mål – Hotel Park Inn by Radisson midt på
Alexanderplatz i sentrum av den tyske hovedstaden. Kl. 19.30 samles vi for middag i hotellets
restaurant.

Brandenburger Tor, Berlin

Berlin med elven Spree og TV-tårnet
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Fredag 9/9: Tysklands hovedstad Berlin og videre mot Praha
Etter en god tysk frokost på hotellet møter vi en skandinavisktalende lokalguide kl. 09.00 som skal
vise oss mer av Tysklands nye hovedstad. Vi får høre om byens spennende historie og dennes
forvandling til en av de mest intressante kulturmetropolene i Europa. Vi ser bl.a. Riksdagen, de
skandinaviske ambassadene, paradegaten Unter den Linden, Gedächtniskirche og museumsøya. Vi
stopper for mindre spaserturer ved Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie og Holocaust-monumentet.
Vi avslutter rundturen på Alexanderplatz der vi får litt tid på egen hånd før vi setter kursen videre mot
sør. Vi passerer Dresden på vår vei mot den tsjekkiske grense och etterhvert kommer vi til Tsjekkias
hovedstad – Praha. Vi kjører nå direkte til vårt hotell Ambiance og sjekker inn på våre rom. Deretter
blir det en kort spasertur til Green Garden Restaurant der kveldens middag serveres.
Lørdag 10/9: Rundtur og folkloreaften med middag
Frokost på hotellet og vi samles kl. 09.00 hvor vår norsktalende lokalguide Martin Karlik møter oss
for en rundtur. Byen er unik i Europa hva gjelder historiske bygninger. Vi kjører først til borgområdet
Hradcany med St. Vituskatedralen og presidentens palass der vi stiger av bussen og spaserer den siste
biten. Vi tar god tid på oss for å fordøye inntrykkene, besøker katedralen og Martin gir oss intressante
historier. Vi vandrer deretter de gamle grendene ned fra Hradcany mot Karlsbroen og passerer bl a
Franz Kafkas hus. Vi får tid til en liten pause for kanskje å smake på den mest kjente tsjekkiske
likøren – Becherovka. Den er smaksatt av anisfrø, kanel og 32 andre urter. På den berømte Karlsbroen
stopper vi opp og ser alle spennende statuer på broen, et myldrende folkeliv, glade spillemenn,
tryllekunstnere og andre spennende innslag. Vi fortsetter gjennom gamlebyen mot Rådhusplassen med

Det astonomiske uret på Rådhusplassen i Praha

sitt atronomiske ur. Det berømte uret er plassert i tårnet på det gamle rådhuset. Når klokken slår
timeslaget åpnes to luker over klokken hvor apostlene passerer forbi innenfor. Dette er en populær
attraksjon for turister som samler seg i hundretall foran klokketårnet i minuttene før timeslaget. Glem
ikke fotoapparatet! Etter en intressant rundtur er resten av dagen fri til egne påfunn. Ved
Rådhusplassen finnes mange gode restauranter og like ved finnes alle shoppingsentra, byens store
gågate og Vaclavplassen med hellige Vaclavs statue. Det var her folket samlet seg 1989 for å vise sitt
missnøye med regimet som senere falt. I kveld kjører vi med bussen til utkanten av byen for middag i
en gammel rustikk restaurant med folkedans og ekte tsjekkisk mat. Sent på kvelden er vi tilbake på
vårt hotell.
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Søndag 11/9: Utflukt med slottsbesøk i Konopiste og båttur på Moldau
Etter frokost kommer vår guide Martin tilbake for å bli med oss ut på en intressant utflukt ut på
landsbygda. Vi reiser nå til det vakre slottet
Konopiste som ligger en knapp time sør for Praha.
Her tar Martin oss med rundt og forteller mer om
slottet som ble påbegynt allerede på 1280-tallet. Vi
avslutter oppholdet med en lunsj med drikke på en
restaurant like ved. Vel tilbake i Praha har vi
ettermiddagen på oss for egne påfunn før vi samles
for utflukt med båt på Moldau, den store elva som
renner gjennom Praha, eller Vlatava som elva heter
på tsjekkisk. I to timer seiler vi på Moldau og
spiser kveldens middag ombord. Glem heller ikke
fotoapparatet ikveld! Vel tilbake på land nyter vi
reisens siste kveld i Praha.
Konopiste slott

Mandag 12/9: Vi starter på hjemturen med besøk i Dresden
Etter frokost må vi dessverre forlate Praha. Allerede kl. 08.00 pakker vi bagasjen inn i bussen. Vi
kjører nå nordover forbi Usti og Teplice tilbake mot Tyskland. Her skal vi idag besøke den vakre byen
Dresden. Dresden ble frem til annen verdenskrig regnet som en av Europas vakreste byer og var kjent
som Nord-Europas Firenze - eller Elbflorenz, som byen fremdeles kalles av mange. Byen ble utsatt for
en omfattende bombing av de allierte den 13. februar 1945, men en omfattende gjenoppbygging og
restaurering har etterhvert gitt byen noe av sin gamle skjønnhet tilbake. Vi møter en skandinavisktalende lokalguide som skal vise oss
rundt i byen ved Elbe og vi skal
selvfølgelig besøke den vakre parken ved
slottet Zwinger. Vi ser også Semperoper
og det store torget der Frauenkirche nå er
gjenoppbygt, en av Tysklands vakreste
kirker. Det meste av turen er til fots.
Deretter får vi noen timer på egen hånd i
byen. Kl. 17.00 går turen videre til
Schwarzheide, en halv times tur nordover fra Dresden, der vi sjekker inn på
Hotel Achat Premium Schwarzheide.
Etter ankomsten serveres en god middag
på hotellet.
Frauenkirche Dresden

Tirsdag 13/9: Spreewald og videre nordover mot Schwerin
Frokost og vi reiser nå til Lübbenau som er en av mange små landsbyer i området Spreewald. Her
finner vi 150 mil vannveier i ulike kanalsystemer. Vi spaserer fra bussparkeringen i ca 10 minutter til
Grosse Spreewaldhafen, der alle båtene på kanalene har sitt utgangspunkt. Vi går ombord i en av disse
Spreewaldbåtene for en to timers tur på disse vannveiene med en skipper. Spreewald har lenge vært
bebodd av sorbere som er et slavisk folk og har et eget minoritetsspråk i Tyskland. Hele regionen er
kjent for sine spesielle matretter, f eks.
sylteagurk. Både agurk og andre grønsaker er
syltet på en helt spesiell måte og etter
kanalturen får vi litt tid på egen hånd til å gjøre
egne innkjøp. Etterhvert serveres dagens lunsj
med drikke før vi fortsetter vår reise mot nord.
Vi passerer Berlin og kommer etterhvert til
Schwerin, hovedstad i delstaten MecklenburgVorpommern. Her sjekker vi inn på Inter City
Hotel i sentrum av byen. Kl. 19.00 samles vi
til middag på hotellet. Etter middagen spaserer
vi til det vakre slottet ved Schweriner See, et
av Tysklands vakreste slott!
Slottet i Schwerin
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Båttur på kanalene i Spreewald

Onsdag 14/9: Mot Kiel og ferjetur med Color Line til Oslo
Frokost og vi reiser videre mot nord. Vi kommer snart til Kiel der vi nå går ombord på Color Lines
flotte skip «Color Fantasy» som avgår kl. 14.00 med kurs Oslo. Vi har hele ettermiddagen på oss for å
gjøre oss kjent med dette flotte skipet. Vi samles på kvelden til middag, det store koldtbordet med et
flertall varme og kalde retter, desserter, kaker m.m. Gode og mette koser vi oss ombord på reisens
siste kveld med taxfree shopping, en svingom på dansegolvet eller en drink i baren.
Torsdag 15/9: Tilbake mot Sunndalsøra og videre mot Straumsnes
Vi serveres en god frokost ombord mens vi passerer Drøbaksundet på vei inn mot Oslo. Ved 10-tiden
ankommer vi Oslo. Vi passasjerer må gå i land, og på kaien får vi vente på bussen som separat skal
gjennom tollen. Underveis nordover serveres dagens lunsj. Vi kjører samme vei gjennom
Gudbrandsdalen som på nedturen, over Dovrefjellet mot Oppdal og vi regner ankomst Sunndalsøra
ved 19-tiden. Videre transport til Tingvoll og Straumsnes. Med mange minner i bagasjen har vi
kanskje allerede begynt å glede oss på neste års tur?

Generell informasjon:
Bestilling og betaling av turen:
Spørsmål om turen samt påmelding skjer til Ola Åfar, tlf 911 97 112, e-post ola.aafar@gmail.com
eller Kristin Nastad, tlf 911 52 597. Etterhvert skal et depositum på 3 000 kr pr person betales.
Mer informasjon om kontonummer samt faktura sendes på e-post i løpet av våren. Restbeløpet skal
være betalt til samme konto senest onsdag 3 august 2022. Faktura på sluttbetaling sendes på e-post til
alle i midten av juli.
Reiseforsikring:
For de som ikke har reiseforsikring inkludert i sin hjemmeforsikring anbefales å tegne en reiseforsikring hos Europeiske Reiseforsikring hos ditt nærmeste reisebyrå.
Avbestillingsforsikring:
For de som ikke har avbestillingsforsikring inkludert i sin hjemmeforsikring, anbefales å tegne dette
via sitt forsikringsselskap. Avbestillingsforsikring kan også finnes på det Master Card- eller Visa-kort
du har som er tilknyttet din bankkonto. Sjekk dette med din bank.
Avbestilling av turen:
Om du eller din medreisende blir syk før avreise, er det viktig at dere har en avbestillingsforsikring.
Dere får da tilbake hele det innbetalte beløpet via forsikringsselskapet.
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PRIS: Kr. 13 800,- pr. person
I prisen inngår:
- Hele rundreisen med moderne turistbuss fra Vy buss med Ola Åfar som sjåfør
- Ferjeturen med Color Line strekningen Oslo-Kiel t/r i innvendige dobbeltlugarer
- 1 natt i dobbeltrom på Park Inn Hotel by Radisson i Berlin
- 3 netter i dobbeltrom på Hotel Ambiance i Praha
- 1 natt i dobbeltrom på Hotel Achat Premium i Schwarzheide
- 1 natt på InterCity Hotel i Schwerin
- Skandinavisktalende lokalguide i Berlin 9/9 på formiddagen
- Lokalguide i Praha (Martin Karlik, norsktalende) halvdag 10/9
- Folkloreaften i Praha med middag og underholdning lørdag 10/9
- Besøk på Konopiste slott med vår lokalguide Martin Karlik den 11/9
- Båttur på Moldau med middag søndag kveld 11/9
- Skandinavisktalende lokalguide i Dresden mandag 12/9
- 2-timers båttur på kanalene i Spreewald tirsdag formiddag 13/9
- Middag og frokost hver dag f o m frokost 7/9 t o m frokost 15/9
- Lunsj 8/9, 11/9, 13/9 og 15/9, ialt 4 lunsjer
- Drikke til lunsjene ( i Tyskland og Tsjekkia en øl, et glass vin eller mineralvann, i Norge isvann)
(OBS: Drikke til de fleste middagene på kveldstid inngår ikke)
- Reiseleder på turen er Anders Lien fra Komfort Reiser og turverter er Ola Åfar og Kristin Nastad
Eventuelle tillegg:
For de som vil ha doble lugarer utvendige på ferjene t/r: Kr. 575,- pr. person
For de som vil ha innvendig enkellugar på ferjene og enkeltrom på hotellene: Kr. 3 900,- pr.
person
Bruk internet for å få mer informasjon om turen:
www.colorline.no (Rederiet Color Line som trafikkerer strekningen Kiel-Oslo)
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-berlin-alexanderplatz (vårt hotell i Berlin)
www.ambiancehotel.cz/ (vårt hotell i Praha)
www.achat-hotels.com/hotels/schwarzheide-lausitz (vårt hotell i Schwarzheide)
www.intercityhotel.com/hotels/alle-hotels/deutschland/schwerin (vårt hotell i Schwerin)
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland (generell informasjon om Tyskland)
http://no.wikipedia.org/wiki/Berlin (generell informasjon om Berlin)
http://no.wikipedia.org/wiki/Tsjekkia (generell informasjon om Tsjekkia)
http://no.wikipedia.org/wiki/Praha (generell informasjon om Praha på norsk)
http://no.wikipedia.org/wiki/Dresden (generell informasjon om Dresden på norsk)
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_astronomiske_klokken_i_Praha (astronomisk klokke i Praha)
http://www.zamek-konopiste.cz/en/ (informasjon på engelsk om Konopiste slott utenfor Praha)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Schwerins_slott Informasjon om det vakre slottet i Schwerin
www.komfortresor.se (vår reisearrangør i Göteborg der Anders Lien arbeider)

Husk gyldig pass, helsekort og Covidpass!

Velkommen til årets hyggeligste tur!

www.komfortresor.se

