
Lilla Edets Buss 

Bäckvägen 54 Telefon 0520 - 65 75 00 Organisationsnr: 556399-7468 
463 33  LILLA EDET Fax 0520 - 65 72 43 Momsreg.nr: SE556399746801 

kontoret@taxilillaedet.sewww.lillaedetsbuss.se                     Företagets säte: Lilla Edet  

 

 

 

 

 

 

 
Prag, den gyllene staden vid Moldaus strand, och 

Leipzig där Bach, Mendelsohn och Goethe bodde och verkade. 
    7 - 14 september  2019,  8 dagar 

 
Det förtjusande Prag ”De hundra spirornas stad”, är vackert belägen vid 
kullarna kring floden Moldau. Få europeiska städer kan visa upp en 
arkitektur så oförstörd av krig eller naturkatastrofer och har en medeltida 
stadskärna som så omsorgsfullt renoverats som Prag. Att promenera genom 
Gamla Stan är som att vandra i svunnen tid. Stadens skönhet är tydligast när 
mörkret fallit och hela staden blir upplyst. En kväll äter vi på restaurang U 
Kalicha (Soldat Svejk) och nästa kväll har vi en fyra timmars öl- och 
matvandring ”Smaka på Tjeckien” med lokalguide. På hemresan bor vi en 
natt i Leipzig, frihetens stad. Vi gör guidade rundturer i båda städerna.  

 
Dag 1.  Lördag  7/9      

Start från Vänersborg, med stopp för påstigande, till Halland och Kvibille Gästgivargård 
där vi får kaffe och smörgås. Vidare till Helsingborg – Helsingör och Gedser – Rostock 
där vi sover vår första natt på förstklassiga Pentahotel Rostock. Middag på hotellet.
  
 
Dag 2.   Söndag  8/9    

Efter hotellfrukosten rullar vi vidare söderut, passerar Berlin och Potsdam, åker genom 
landskapet Sachsen och passerar dess huvudstad Dredsen. På lämplig plats stannar vi så 
ni kan äta lunch eller dricka kaffe innan vi fortsätter mot Tjeckien vars gräns vi passerar 
vid orten Zinnwald och har bara 15 mil kvar. Resan går över bergskammen Erzgebirge 
och Böhmens kullar och böljande natur till en av Östeuropas vackraste städer – Prag, 
där vi bor fyra nätter på centralt belägna Hotel Ambiance.  
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Dag 3.  Måndag  9/9 

Förmiddagen avsatt för en intressant 4-timmars stadsrundtur med svensktalande guide 
till fots och med buss. Vi ser bl.a slottet med den enorma St. Veitskatedralen. Strosar 
ner genom Mala Strana, går på Karlsbron från 1300-talet över Moldau, förbi judiska 
kyrkogården och in i ”Gamla stan” till Staromestske Namesti, det gamla torget med 
många klassiska byggnader och det kända astronomiska uret från 1400-talet. 
Eftermiddagen fri för egna strövtåg, På kvällen går vi till restaurang U Kalicha ”Soldat 
Svejk” som fått sitt namn efter den tappre soldaten i Jaroslav Has̆eks berömda roman 
och äter en god tre-rätters middag, inkl. öl och lyssnar till sång och musik. 
 
Dag 4.  Tisdag  10/9 

Dagen fri för egna aktiviteter fram till 16.oo, vill Ni handla är ett besök på Wenzel-
Square att rekommendera, här finns många olika  butiker där Ni bl.a kan köpa äkta 
”Böhmisk kristall”, annars kan ni slinka in på en av stadens otaliga ölhallar och njuta av 
kanske Europas  godaste öl. 16.00 möter vi vår lokalguide för en 4-timmars öl- och 
matvandring ”Smaka på Tjeckien”, börjar med att besöka bryggeriet U Fleku för en 
rundtur och provsmakning av öl, fortsätter sedan till restaurang U Dvou pánu där vi äter 
middag. Vidare till det vackra café Obecní dům där vi äter dessert, dricker kaffe och ett 
glas av den goda drycken  ”Becherovka”.  
 
Dag 5.  Onsdag  11/9 

Fri tid hela dagen, ta på dina skönaste promenadskor och ge dig ut i folkvimlet, för att 
uppleva Prag gör man bäst till fots. Frukost och middag på hotellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Karlsbron med Pragborgen i bakgrunden.  
Bron förbinder Malá Strana och Gamla stan. 

Astronomiska uret från 1400-talet på den södra 
väggen av Prags rådhus i Gamla staden. 

Staré Město (Gamla staden) var grundplatsen för staden Prag.  
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Dag 6.  Torsdag  12/9   

Idag säger vi ”Poz̄egnanie” (farväl) till Prag och åker mot norr. Kör utanför Teplice, 
passerar Dredsen och är snart i Leipzig (26 mil), staden som en gång kallades Tysklands 
Paris. Det var här det fredliga upproret mot DDR-regimen startade den 25 september 
1989 som sedan tilltog och spred sig. Deras budskap  -”Vi är folket”- skallade snart över 
hela landet och det ledde till att den hatade Berlinmuren revs den 9 november 1989.  
Här startar vi med en 2-timmars stadsrundtur med lokalguide och checkar sedan in på 
ACHAT Comfort Hotell nära mässan. Efter incheckningen finns det tid att ta en 
promenad i staden, kanske besöka till ytan Europas största järnvägsstation vid Platz der 
Republik. Middag på hotellet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Leipzig Markt är en perfekt start för att utforska staden, torget är omringat av gamla 
praktfulla byggnader. Här finns trevliga caféer med uteserveringar, marknadsstånd med 
grönsaker, blommor och olika lokala delikatesser.  
Några ställen runt torget som är väl värda att besöka: 
 
Thomaskrichen från 1200-talet där Johann Sebastian Bach arbetade från 1723 till sin 
död 1750.     Thomaskirchhof 18 
Mädler Passage, den mest berömda och besökta arkaden i världen och bland de 
vackraste. Den är fylld med butiker, några lite lyxigare än andra, här ligger även den 
historiska restaurangen Auerbach´s Keller.     Grimmaische Strasse 2–4 
Kaffeehaus Riquet, är anrikt och vackert med bronselefanter och Art Nouveau-detaljer. 
Specialiserad på choklad och smarriga bakverk.     Schuhmachergässchen 1 
 
Dag 7.  Fredag  13/9 

Efter frukosten fortsätter vi hemåt, passerar Magdeburg - huvudstad i Sachen-Anholt, 
Braunschweig och Hannover, ligger vi tidsmässigt bra till kanske vi hinner göra en liten 
rundtur i världsstaden Hamburg innan vi åker till Kiel. Gör ett besök på Citti Markt för 
lite inköp innan vi äntrar Stena Lines färja som avgår 17.45 till Göteborg. Ombord har 
vi insides 2-bäddshytter med dusch och toalett, vid avgången från Kiel äter vi middag. 
Sedan är det fritt val vad ni vill göra, shoppa i fartygets stora shoppingcenter eller roa er 
i barerna. 
 
Dag 8.  Lördag  14/9  
Före ankomsten till Göteborg 09.15 äter vi en god frukost och väl i land fortsätter vi 
till våra respektive hemorter med förhoppningsvisa många glada minnen i bagaget.     
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  Välkomna att följa med på resan till Prag och Leipzig 
 
Ingår: Buss och båtresor enligt program 
 Kaffe och smörgås på Kvibille 
 6 övernattningar på hotell inkl. frukost 
 4 middagar på hotell 
 1 middag på restaurang U Kalicha 
 ”Smaka på Tjeckien” mat- och ölprovning med guide. 
 Guidad rundtur i Prag 
 Guidad rundtur i Leipzig 

Övernattning i insides 2-bäddshytt inkl. middag och frukost. 
Reseledare, betjäningsavgifter inkl. någon överraskning. 
 

Pris:  Per person i dubbelhytt/rum 9 195:- 
Tillägg enkelrum + enkelhytt 2 720:- 
Anmälningsavgift per person, 1 000:-   
betalas senast 7 dagar efter bokning. 
 
Sista anmälnings- och slutbetalningsdag  2019-08-01 

Inbetalas till BG 741-6910, Taxi Lilla Edet AB 
  

   OBS! Glöm inte passet och EU-sjukförsäkringskortet. 

 

                       Våra 4-stjärniga hotell på resan 

 

   
Antal rum: 105 
Hiss: Ja 
Adress: Schwaansche Str. 6, 
18055 Rostock, Tyskland 
Telefon: +49 381 49700 
https://www.pentahotels.com/
destination/germany/rostock 

Antal rum: 99 
Hiss: Ja 
Adress: Tyršova 1841/8, 120 00 
Nové Město, Tjeckien 
Telefon: +420 227 022 022 
http://www.ambiancehotel.cz/ 
 

Antal rum: 105 
Hiss: Ja 
Adress: Salzhandelsstraße 2, 
04158 Leipzig, Tyskland 
Telefon: +49 341 52460 
www.achat-hotels.com/de/hotel/ 
leipzig-messe 

Pentahotel Rostock 

 

 

 

 

Ambiance Hotel 

 
 

 

ACHAT Comfort Leipzig 

 
 

 

mailto:kontoret@taxilillaedet.se
http://www.lillaedetsbuss.se/
https://www.google.se/search?source=hp&ei=QkI8XM62DKmRrgTa1ba4CA&q=pentahotel+rostock&btnK=S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&oq=pentahotel+rostock&gs_l=psy-ab.3..0l10.33002.38707..39062...0.0..0.110.1304.17j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131._7IqSMZ_2WI
https://www.google.se/search?source=hp&ei=QkI8XM62DKmRrgTa1ba4CA&q=pentahotel+rostock&btnK=S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&oq=pentahotel+rostock&gs_l=psy-ab.3..0l10.33002.38707..39062...0.0..0.110.1304.17j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131._7IqSMZ_2WI
https://www.google.se/search?ei=akI8XPu5EMbQrgSL9JfwCw&hotel_occupancy=&q=Hottel+Ambiance&oq=Hottel+Ambiance&gs_l=psy-ab.3..0i13l7j0i13i10i30j0i13i30l2.254160.261018..261560...0.0..0.99.1207.15......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131j0j0i131i67j0i10j0i8i13i30j0i13i5i30.YpX1Q2Xrv_0
https://www.google.se/search?ei=akI8XPu5EMbQrgSL9JfwCw&hotel_occupancy=&q=Hottel+Ambiance&oq=Hottel+Ambiance&gs_l=psy-ab.3..0i13l7j0i13i10i30j0i13i30l2.254160.261018..261560...0.0..0.99.1207.15......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131j0j0i131i67j0i10j0i8i13i30j0i13i5i30.YpX1Q2Xrv_0
https://www.google.se/search?sourceid=navclient&aq=&oq=ACHAT+Comfort+hotel+messe-leipzig&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4ADFA_svSE464SE464&q=ACHAT+Comfort+hotel+messe-leipzig&gs_l=hp...0i22i30l3.0.0.0.38078...........0.2KK2t9mNR1A&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?sourceid=navclient&aq=&oq=ACHAT+Comfort+hotel+messe-leipzig&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4ADFA_svSE464SE464&q=ACHAT+Comfort+hotel+messe-leipzig&gs_l=hp...0i22i30l3.0.0.0.38078...........0.2KK2t9mNR1A&gws_rd=ssl

