
 
 

                           RUNDRESA TYSKLAND – TJECKIEN 
                                     8 DAGAR 
                                                                                                                                                                                        
                                                  2010 05 02 – 2010 05 09 
 
Vi har nu planerat en ny resa som kommer att föra oss till många kända, och kanske även 
mindre kända, platser i Tyskland & Tjeckien som säkerligen kommer ge oss många 
positiva och glada minnen i goda resevänners sällskap. Stämningen på våra tidigare resor 
har varit fantastisk då alla värnar om att vi alla reser tillsammans och alla umgås med 
alla. 
Programmet ser ut som följer: 
 
 
Dag 1.  2 maj   Vi avreser från Bäckängsskolan i arla morgonstund kl. 06.30 för att via 
                         Helsingborg – Gedser – Rostock resa till Berlin.  
                         Vi äter gemensam middag på kvällen. 
                 Hotellet i Berlin är Agon Aldea Hotel. 
 
Dag 2.  3 maj   Resan går vidare till Meissen där vi äter lunch och därefter besöker den 
                         världsberömda porslinsfabriken som just år 2010 fyller 300 år. Här får vi 
                         se produktionen samt företagets fantastiska museum. 
                         Efter Meissen-besöket åker vi vidare till Dresden där vi kommer att över- 
                         natta på InterCityHotel. 
                         Gemensam middag. 
 
Dag 3.  4 maj   Stadsrundtur i Dresden som kommer att bli en upplevelse. Dresden blev 
                        sönderbombat under andra världskriget men har återuppbyggts på ett 
                        fantastiskt sätt. Frauenkirche som återuppbyggdes av ruinresterna åter- 
                        invigdes i slutet av oktober 2005 är en av många sevärdheter som vi 
                        kommer att få se. Efter att vi ätit lunch är det tid fram till kl. 15.00 för 
                        att på egen hand se Dresden. Kl. 15.00 reser vi till Prag (en relativt kort 
                        resa) dit vi ankommer vid 18 tiden. Hotellet  är Hotel Ilf. 
                        Gemensam middag. 
 
Dag 4.  5 maj  Stor stadsrundtur i Prag där vi kommer att få se många omtalade platser. 
                        Vad vore ett besök i Prag utan ett besök på ett bryggeri ??? Vi besöker 
                        därför det mycket kända bryggeriet Staropramen där det säkert blir 
                        möjligt att prova på deras kända öl. 
                        Efter en god lunch är det fri tid att på egen hand utforska Prag. På kvällen 
                        äter vi  middagsbuffé under en båttur på floden Moldau. 
 
 
 



 
Dag 5.  6 maj   På morgonen reser vi till Kutna Hora som är en stad som ligger c:a 6 mil 
                        öster om Prag . Även här är det många sevärdheter bl.a. ”Skelettkyrkan”  
                        och den magnifika katedralen St Barbara m.m. 
                        Lunchen äter vi Schloss Melnik där vi även får en vinprovning. Efter  
                        lunch är  tiden fri för egna upptäckter i Prag. Middagen, 3 rätter, äter vi  
                        under en folkloreafton i Prag med trevlig underhållning. 
 
Dag 6.  7 maj  På morgonen avreser vi mot Lutzen i Tyskland som är en intressant plats  
                        med svensk anknytning som vi alla har hört talas om. Här får vi en guide 
                        som kommer att visa oss runt och berätta. Lunch äter vi vid ankomsten 
                        till Lutzen. Efter besöket i Lutzen åker vi en kort sträcka till Leipzig där 
                        vi kommer att övernatta på Leipzig Lindner Hotel. 
 
Dag 7.  8 maj  På morgonen reser vi vidare mot Potsdam som ligger i närheten av 
                        Berlin. Här äter vi lunch och får en guidad rundtur i denna vackra  
                        stad med bl.a slottet Sanssouci. På eftermiddagen åker vi vidare till 
                        hotellet i Berlin, Centro Vital Hotel. På kvällen far vi till Spandau. 
                        Denna stad är känd för de flesta av oss för fängelset med  
                        Rudolf Hess som berömd fånge. Fängelset är borta sedan många år 
                        men det finns ett castell där vi på kvällen kommer att äta en mycket 
                        annorlunda medeltida middag med ”spektakel”. Detta blir verkligen 
                        en annorlunda upplevelse. 
                         
Dag 8.  9 maj  Nu är det hemresedag och efter frukost åker vi mot Rostock för vidare 
                        resa till Borås med beräknad ankomst  c:a kl 22.00. 
PRIS 
I resans pris ingår bussresa, båtresor, alla övernattningar i dubbelrum, de flesta måltider 
exkl. dryck, (lunch på båten vid utresan samt lunch & ev. middag på hemresedagen ingår 
ej), entréavgifter, rundturer/guider enl. program. 
Pris för detta arrangemang med boende i dubbelrum är 7.250:- som är ett mycket 
fördelaktigt pris med tanke på vad som ingår. 
Tillägg för enkelrum är 950:-. 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet samt av priset vid större ändringar av 
valutakurser. 
Valuta: Tjeckisk Koruna (CZK).  Tyskland EURO. 
 
Anmälan 
Anmälningsavgiften är kr. 2.500:- som skall vara oss tillhanda senast 2010 03 15, 
resterande belopp skall vara oss tillhanda senast 2010 04 15. Debitering sker genom 
faktura från Borås Släktforskare. 
Anmälan gör Du senast 2010 03 15 till 
Per Larson 
Tel.       033- 24 88 32 
e-post   per.h.larson@telia.com 
 


