
Lørdag 

Flyavgang vil være lørdag morgen. Ankomst Praha rundt lunsj-

tider. Norsktalende guide henter gruppen på flyplassen og 

kjører til hotellet for innsjekk. Ettermiddagen til fri disposisjon. 

Kveldens middag blir på en lokal restaurant. 

Søndag 

Det blir mulighet for å ligge litt frempå før en spiser frokost. 

Gruppen samles i resepsjonen kl. 12.00. for en rundtur i byen 

med en 100 år gammel trikk. Turen slutter ved toppen av Pra-

haborgen. Her blir det lunsj på et av byens beste mikrobrygge-

rier før en guidet tur til fots gjennom borgen i retning Karls-

broen. Resten av ettermiddagen til shopping og allmenn hyg-

ge. Om kvelden samles gruppen til et godt måltid på en lokal 

restaurant.  

Mandag 

Etter frokost hentes vi av bussen og kjører til Skodafabrikken i 

Mlada Boleslav. En tur på en liten time. Vel fremme blir det 

satt av god tid til omvisning på fabrikken og besøk på det flotte 

museet. Vi inntar lunsj på museets egen restaurant. Bussen 

blir brukt til transport mellom de mange bygningene på områ-

det. Etter omvisningen på fabrikken går turen til flyplassen for 

hjemreise. 

Besøk på Škoda Auto Plant i Mladá Boleslav  

kombinert med weekend i Praha, for kunder og ansatte. 

En fabrikktur er med å bygge interesse og lojalitet hos kundene. Når de i tillegg får et gjennomført opplegg som sikrer en 

hyggelig atmosfære med den riktige reisefølelsen, er en kommet langt på vei til den neste kontraktsinngåelsen. 

Møller Fours gjennomførte turen nedenfor i mai 2019 for sine ansatte. Reiseteknisk tilrettelegger var A-Reiser AS. 

De planlegger nå å gjennomføre samme turen, men denne gangen ønsker de å invitere kunder med på turen.  

Vi i A-Reiser AS ønsker nå å invitere Škodaforhandlere over hele Norge til å gjennomføre samme opplegget. Enten dere vil 

ha det som en ren ansatt-tur, kundetur eller en kombinasjon. 

Dette er kun et forslag, og kan selvfølgelig endres etter ønske.. Forutsetningen er at det må passe med fly og hotellkapasitet. 

Vi i A-Reiser AS er selvsagt behjelpelige med å få dette til. 
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