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Møller Bil Forus, nær Stavanger, i samarbeid med A-Reiser AS inviterer til en 
kombinert tur til Praha og Škoda-fabrikken. Praha er en utrolig vakker by som 
må oppleves. Under oppholdet skal vi få med oss noen av de viktigste stedene i 
byen. Mlada Boleslav er en mindre by en times kjøring fra Praha. Her ligger 
Škoda-verket. Vi skal få med oss både museet og en tur rundt i selve fabrikken, 
der vi få se hvordan bilene produseres.  
Velkommen på tur. 

 
SØNDAG, 10. mai 
09.00 – vi planlegger avreise fra Sola med SAS vis Oslo/Stockholm til Praha. 
Det kan bli mindre justering her. 
  
14:55 – ankomst Praha flyplass 
- norsktalende guide venter i ankomsthallen, buss til hotellet, innsjekking. 
 

 
19:00 – oppmøte i resepsjonen 
19:30 - middag på Gamlebytorvet, restaurant MINCOVNA, litt guiding i Gamlebyen på veien. 
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Menyforslag: Klar kjøttsuppe, knoke av pattegris med potetmos og sjy, vaniljeis med sjokoladesuas, 
drikke ekskludert (men Urquell-ølet smaker helt formidabelt her) 

  
Endelig en restaurant midt på Gamlebytorvet som ikke er turistifisert, holder et behagelig prisnivå og er stort sett besøkt av 
lokalbefolkningen. Meget god, lokal og internasjonal mat, tsjekkiske og moraviske viner, men først og fremst førsteklasses 
Pilsner Urquell, behandlet som bare få steder i byen. Dekorasjonen på veggene viser til bygningens historie, for noen 
århundre siden var det et myntpregeri i huset.  
 

MANDAG, 11. mai 
12:00 – oppmøte i resepsjonen 
Den beste måten å bli transportert på – særinnleid, hundre år gammel trikk. Trikken kjører gjerne en 
runde i sentrum og viser byen fra en flott og ny vinkel og transporterer oss opp til toppen av Borgen. 
Trekkspill og et glass musserende er en selvfølgelighet. Anbefales på det varmeste! 

 
12:45 - lunch på Klosterbryggeriet  
 
diverse ølsnacks, pølser og oster, tre husbryggede øl per person 
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Vi inntar lunch på et av byens beste mikrobryggerier – Klosterbryggeriet Strahov hvor vi nyder en herlig 
lokal buffet med diverse oster, skinker, pølser – dvs. typisk tsjekkisk ølmat. Smaksprøve av husets brygg 
er en selvfølgelighet.  
 
Efter lunch tar vi en gåtur med norsktalende guide gjennom Borgen (setet til den tsjekkiske 
presidenten) og gjennom Lillesidens gater til Karlsbroen. Resten av ettermiddagen kan brukes til 
shopping og annen allmenn hygge. 
 
19:45 – oppmøte i resepsjonen 
20:00 - middag på Ambiente Brasileiro 
 
AMBIENTE BRASILEIRO 
En restaurant for kjøttglade grupper, passer fantastisk til en livlig middag. Først er det bare å forsyne 
seg i forrettsdisken med salater, skinker, sushi, østers o.l. Så starter kjøttservering rett ved bordet 
hvor gjestene får smakt på mange kjøttsorter efter hvert. Meget morsomt og masse god mat. 
 
Forrettsdisk, sushi,  kjøtt servert rett ved bordet, drikke er ikke inkludert her.  
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TIRSDAG, 12. mai 
 
10:30 – bussavgang fra hotellet, 5 mil nord-øst til Mladá Boleslav 
11:45 – lett lunch på museet 
12:35 – omvisning på Škoda-verket,  selvsagt inkludert det omfattende museet. Vi bruker vår egen 
buss til å komme oss rundt på fabrikkområdet.  
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Etter fabrikkbesøket går turen direkte til flyplassen og hjemreise.  
 
18.30–planlagt avreise fra Praha med KLM via Amsterdam. Ankomst Sola 22.25 

 

MOTEL ONE **** 

Na poříčí , Praha 1 
www.motel-one.com 

 
Nytt designhotell som åpnet i Praha-sentrum i desember 2014. Rommene er utstyrt med sengetøy 

lavet an 100 % egyptisk bomull. Badene har granittgulv og Dornbracht-glass til å skape en liten spa-

følelse på hvert enkelt rom. Lobby-baren tilbyr en meget kundevennlig åpningstid – døgnet rundt. 

Hotellet har sentral beliggenhet, det er kun 5 minutter å spassere til kjøpesenteret Palladium og 

Kruttårnet – inngansporten til Gamlebyen. 

http://www.motel-one.com/
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Reisefakta: 
 

Pris: kr. 9.900 for opphold i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom kr. 1.640.  
Pris er basert på at det er minst 14 betalende gjester med på turen.  
 
Følgend er inkludert: 

• Overnatting på Motel One**** med frokost i 2 netter. 

• Norsktalende guide med under oppholdet i Praha. 

• Representant fra Møller Forus som møter på Sola og blir med på hele turen. 

• Alle måltider/restaurantbesøk  i henhold til programmet. Det er litt forskjellig hvorvidt drikke 
er inkludert i måltidet. 

• Transport som angitt i programmet.  
 
Følgende er ikke inkludert: 

• Drikke til maten unntatt der det spesifikt er angitt at drikke er inkludert. 
 
Flybilletter: 
Vi har lagt inn en kost på kr. 3.200 for flybilletter, men disse er ikke kjøpt ennå. Årsaken til dette er 
avbestillingsbetingelser fra flyselskapene samt rikiko for ikke å få benyttet billettene. Skulle pris på 
flybilletter bli mer enn 100 kroner høyere enn dette, og pris må justeres tilsvarende, vil hver enkelt få 
forespørsel om de fortsatt ønsker å bli med.  
Erfaringsmessig øker pris ettersom det nærmer seg avreisetidspunkt. Likeens antall disponible seter. 
Følgelig er det viktig at de som ønsker å bli med melder seg på raskt, slik at vi kan få reservert 
flybilletter så snart som mulig. Helst innen 10. januar. 
 
Reiseforsikring: 
Det er viktig at alle har reiseforsikring. Denne dekker også evt. avbestilling som følge av sykdom. 
 
Fakturering vil skje i samsvar med tidspunkt for innbetaling til flyselskap og representant i Praha.  
 
Turen er tilrettelagt av A-Reiser AS som er medlem av Reisegarantifondet. 
 

Påmelding  
 
Påmelding skjer (helst skriftlig) til  
A-Reiser AS, e-post: per@areiser.no, eller SMS til 900 26 05. 
Vi trenger følgende informasjon for hver person: 

• Navn på de som reiser (slik dette er skrevet i passet) 

• Fødselsdato. 

• Adresse. 

• Mobiltelefonnummer og e-postadresse hvis mulig.  
 
Evt. spørsmål kan også stilles til Svein Storedale, Møller, på mobil 902 58 372.  


