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Prag och Österrike – upplevelseresa 9 dgr
Krems Österrike

Vi åker till Krems i Österrike där vi stannar 4 nätter. Krems ligger i ett av de största vindistrikten
(Wachau) i Österrike. Där besöker vi 2 st vingårdar och provar vin samt ges möjlighet att köpa av
deras produkter. Vidare besöker vi ett Benedektinerkloster med museum, åker båt på Donau, besöker
den pittoreska byn Dürnstein samt naturligtvis även egen tid i staden Krems. OBS! Missa inte den
gamla stadsdelen Stein!
På hemvägen stannar vi 2 nätter i Prag. Där besöker vi bl a Staropramens bryggeri, har en guidad tur i
staden samt en hel del egen tid.
Avresa 23 September 2018 från Kinna. Övernattning utmed resvägen på ner- och hemresa.
Påstigning: Kinna, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Mellby Center, Helsingborg.
Andra påstigingsplatser efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna.
Pris/person:
8900:- Tillägg för enkelrum 1600:- Anmälningsavgift 1500:I resans pris ingår bl a:
• Samtliga resor med bussen inkl färjor
• 2 st vinprovningar i Österrike, båttur på Donau samt besök på Benedektinerkloster med
guidad tur
• Besök Staropramen Prag samt guidad tur i staden med svensktalande lokalguide.
• Middag eller lunch 8 dagar. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats.
• Reseledare Sture Johansson

Prag
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Program
Dag 1 Söndag 23/9
Avresa tidig morgon och upplastning av resenärer utefter resvägen. Slutlig avresetid meddelas vid
anmälan eller när resegruppen är klar. Sedan färdas vi söderut via RV41 och E20 till Helsingborg där
vi tar färjan över till Helsingör. Där fortsätter vi söderut vi genom Danmark till Gedser och åker med
färjan över till Rostock. På färjan finns det tid för att äta lunch.
På kvällen anländer vi till vårt övernattningshotell Waldschlößchen söder om Berlin, där vi äter
middag.
Dag 2 Måndag 24/9
Frukost på hotellet och sedan sätter vi oss på bussen och åker vidare mot vårt mål för resan, hotell
Under den Linden i Krems, där vi stannar 4 nätter. Gemensam middag på kvällen på Restaurant Alte
Post i Krems.
Dag 3 Tisdag 25/9
Efter frukost blir det egen tid att utforska Krems och förslagsvis äta lunch på egen hand.
Därefter blir det vinprovning hos Weingut Sepp Moser,som ligger i byn Rohrendorf i närheten av
Krems. Vi avslutar dagen med gemensam middag på Restaurant Alte Post i Krems.
Dag 4 Onsdag 26/9
Denna dag inleder vi med en utflykt till den pittoreska byn Dürnstein som ligger vid Donau väster om
Krems. Där tillbringar vi några timmar och därefter åker vi till Benedektinerklostret Göttweig
www.stiftgoettweig.at/ som ligger på andra sidan om Donau, söder om Krems. Där ser vi oss omkring
och avslutar med gemensam middag på Restaurant Alte Post i Krems.
Dag 5 Torsdag 27/9
Efter att vi ätit frukost på vårt hotell så gör vi en båttur på Donau. Vinprovning hos Lesehof Staagard i
Krems på eftermiddagen. Gemensam middag på kvällen. Denna dag packar vi våra väskor för avresa
till Prag nästa dag.
Dag 6 Fredag 28/9
Efter frukost sätter vi oss i bussen och åker till Prag och vårt boende på Bothotel Admiral. Där äter vi
gemensam lunch samt checkar in. Efter det gör vi ett besök på Staropramens bryggeri. Därefter det
finns det möjlighet för egen tid i staden.
Dag 7 Lördag 29/9
Efter frukost inleder vi med några timmar egen tid i Prags centrum. Därefter blir det guidad tur, både
med buss och till fots. Sedan får vi ytterligare egen tid i staden innan bussen tar oss tillbaka till vårt
boende där vi äter gemensam middag.
Dag 8 Söndag 30/9
Efter frukost påbörjar vi hemresan. Vi tar oss till Rostock, hotell die kleine Sonne, där vi äter
gemensam middag på kvällen.
Dag 9 Måndag 1/10
Sista dagen på resan. Vi äter frukost i lugn och fortsätter till färjan. Först stannar vi på Bordershopen i
Rostock och fyller på förråden. Därefter färja Rostock-Gedser. Lämpligt att äta lunch på färjan. Sedan
fortsätter vi hemresan via Helsingör-Helsingborg. Ankomst Kinna tidig kväll.
Övrigt
Tiderna i programmet ovan är ca-tider. Exakta tider meddelas dag för dag under resan.
Tänk på att de har en egen valuta i Tjeckien, tjeckisk krona.
Välkommen på resan!!
Anmälan till:
Sture Johansson

0320-135 59, 070-593 72 76
btr@telia.com
www.btrresor.se
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