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Kaupunkikiertoajelu, la 21.4.

Kaupunkikiertoajelu, la 21.4.

Saavuttuamme Prahaan on meitä suomenkielinen opas
vastassa lentokentällä, josta lähdemme ryhmän omalla
bussilla Prahan linnakaupunkiin lounaalle ja teemme
kiertoajelun keskusta-alueella. Näin saamme heti
kättelyssä hyvän ensikuvan kohteesta, ja päätämme
kiertoajelun hotellille n. klo 14:30.
Retki sisältyy matkan hintaan.
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Opastettu kävelykierros, su 22.4.
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Sunnuntaina lähdemme klo 10:00 kävellen hotellista
suomenkielisen oppaan johdolla Prahan kävelykierrokselle. Kierroksen aikana perehdymme Prahan
uuteenkaupunkiin sekä historialliseen keskustaan
ja kuulemme tarinoita menneisyydestä, nykyhetkeä
unohtamatta. Kierroksen aikana saamme vielä vinkkejä
lomaamme sekä keskusta-alueella liikkumista varten.
Kävelyn päätteeksi istahdamme vielä yhdessä paikalliseen kuppilaan yksille.
Retki sisältyy matkan hintaan.
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Panimovierailu ja tšekkiläinen illallinen, su 22.4.
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Olut on merkittävässä roolissa tšekkiläisessä kulttuurissa, ja sen juonnissa paikalliset ovat keskikulutukseltaa
mitattuna maailman ykkösiä. Lähdemmekin oppaan
johdolla klo 18:30 hotellista Uudenkaupungin Panimoravintolaan, joka on rakennuskompleksina jo mielenkiintoinen nähtävyys. Ravintolassa tutustumme aluksi
oluen panemiseen ja maistelemme panimon omaa
olutta. Tämän jälkeen siirrymme toiseen ravintolaan
nauttimaan kolmen ruokalajin illallisen, johon kuuluu
ruokajuomat rajoituksetta (oluet, viinit, virvoitusjuomat,
vedet). Illallisen jälkeen palaamme yhdessä hotellille
matkanjohtajan johdolla.
Retki lisämaksusta, 80 € / hlö.
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Malá Strana ja jokilaivaristeily, ma 23.4.

Malá Strana ja jokilaivaristeily, ma 23.4.

Hotelliaamiaisen jälkeen klo 09:30 lähdemme julkisilla
kulkuneuvoilla kohti Malá Stranan pientä ja viehättävää
kaupunginosaa. Malá Strana lukeutuu Unescon maailmanperintökohteisiin ja sanotaan, että se on säilyttänyt
prahalaiset kasvonsa aidoimmillaan. Kävelemme ensin
alueen puutarhojen, mutkikkaiden pikkukatujen, kirkkojen ja historiallisten rakennusten lomassa noin 1,5
tunnin ajan, jonka jälkeen teemme noin tunnin mittaisen jokilaivaristeilyn Vltava-joella. Laivalta käsin monet
kaupungin nähtävyyksistä avautuu meille aivan uudella
tavalla. Retki päättyy jokisatamaan Kaarlensillan kupeeseen, josta on helppo jatkaa kaupunkiin tutustumista
omatoimisesti. Retki lisämaksusta, 40 € / hlö.
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Illallinen, ma 23.4.
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Mahdollisuus osallistua yhteiselle illalliselle matkanjohtajan johdolla. Lähdemme yhdessä hotellilta klo
19:00, ja siirrymme ravintolaan. Nautittuamme illasta
yhdessä voit jatkaa viimeistä iltaa kaupungilla, tai
palata matkanjohtajan mukana takaisin hotellille.
Retki lisämaksusta, 35 € / hlö.
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Karlovy Varyn kylpyläkaupunki, ti 24.4.
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Hotelliaamiaisen jälkeen klo 09:00 lähdemme yhteen
Tšekin kuuluisimpaan ja kauneimpaan kylpyläkaupunkiin, Karlovy Varyyn. Kaupunki sijaitsee noin 130
km:n ajomatkan päässä Prahasta, ja se on perustettu jo vuonna 1370 kuuluisan hallitsijan Kaarle IV:n
määräyksestä. Paikka tunnetaan ennen kaikkea
kuumista lähteistään, ja tänä päivänä kohde kuuluu
Euroopan merkittävimpiin kylpyläkaupunkeihin, jonne
matkailijoita virtaa ympäri maailmaa nauttimaan niin
kylpylähoidoista kuin myös kaupungin omaperäisestä
ilmapiiristä. Paikan päällä teemme suomenkielisen
opastetun kävelykierroksen vanhassa historiallisessa
keskustassa, tutustumme kylpyläkolonnadeihin ja
testaamme parantavia lähdevesiä. Retkeen sisältyy
myös kahden ruokalajin lounas, jonka jälkeen on
mahdollisuus omatoimisesti hieman nauttia kaupungin
tunnelmasta ennen kuin lähdemme paluumatkalle.
Prahaan palaamme noin klo 19:00.
Retki lisämaksusta, 85 € / hlö.
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Muistathan
varata retket
etukäteen!

Kun varaat
retkipaketin,
(sis. kaikki retket)
säästät jopa
25 € / hlö.
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