Tjeckien – Europas Hjärta
1 – 8 Maj 2012
Apotekets Konstförening
Prag, vilken fantastisk stad! Ett rikt kulturliv från både förr och nu och i alla möjliga former möter oss.
Här ska vi lära känna David Cerny , en internationellt känd konstnär , vars många gånger
kontroversiella skulpturer, finns på många ställen i Prag. På kvällarna kan vi besöka Nationalteatern
och lyssna på klassisk musik eller se en balett! I Sernec besöker vi Benhuset, där alla föremål är
gjorda av människoben. Varma bad och hälsobringade spabehandlingar kan vi njuta av i de välkända
kurorterna Karlspad och Marienbad (kalla bad) och i Cesky Krumlov stiger vi ner i medeltiden!
Välkommen!
Tisdag 1 maj
Flygtiderna är följande:
Stockholm – Prag 09.25 – 11.20
Köpenhamn – Prag 09.05 – 10.25
Vår reseledare, Henry Prosek, som bott i
Göteborg i många år, möter på flygplatsen.
Vi åker direkt till Pragborgen Hradcany för
att äta lunch på Restaurant Vikarka.
Restaurangen ligger i ett hus som byggdes
1594. Det användes då som stallar för kejsar
Rudolf II:s många hästar. Under 30-åriga
kriget blev det vapensmedja.
Erfarna
arkitekter och historiker har gjort sitt bästa
för att behålla husets och interiörernas
historiska karaktär. Restaurangens specialitet
är ”tjeckiskt kök genom århundraden”.
Granne med restaurangen ligger den
imponerande St. Veits-katedralen, där vi
börjar vår stadspromenad. Den väldiga
borgen Hradcany ligger på en höjd med
magnifik utsikt över Prag och floden Vltava

(Moldau). De många byggnaderna med sina
enorma konstskatter säger en hel del om
kunglig makt under århundradena. Delar av
slottet är idag säte för Tjeckiens president.
Vi vandrar nerför den gamla slottstrappan
till stadsdelen Lillsidan (Malá strana). Kampa
är ett pittoreskt och charmigt kvarter som
leder oss till en av världens mest berömda
broar, Karlsbron. Floden Vltava (Moldau)
flyter nedanför och vi hamnar så småningom
i Gamla Stan. På Rådhustorget finns det
Astrologiska Uret som konstruerades 1490.
Det uppskattades så mycket av stadens fäder
att de lät sticka ut ögonen på urets tillverkare
så att han inte skulle kunna göra ett likadant.
Den Judiska staden med sina vackra
synagogor och stora kyrkogård ligger strax
intill.
De kommande fyra nätterna bor vi på Hotel
Antik City****, ett nyrenoverat hotell med

perfekt läge nära Vaclavplatsen i stadsdelen
Nove Mesto www.antikcity.cz . (lunch)
Onsdag 2 maj
Idag går vi till fots eller använder de allmänna kommunikationsmedlen tillsammans
med vår guide. Vid Republikens torg ligger
Medborgarhuset (Obecnidum), en pärla i
tjeckisk arkitektur. Huset, invigdes 1912, går i
fantastisk jugendstil.
Det är vackert
utsmyckat både ut- och invändigt av
Tjeckiens då främsta konstnärer och byggdes
för att ge utrymme åt utställningar.
Modern konst finner vi på ön Kampa i en stor
kvarn från 1478, som på ett fantasifullt sätt
gjorts om till Museum Kampa, med 1900talskonst och samtida konst. I den f.d.
industristadsdelen Holesovice växer det upp
gallerier och klubbar på de gamla lastkajerna
vid floden Vltava. Däribland DOX som är
ett absolut centrum för samtida konst i
Tjeckien. (frukost)

Torsdag 3 maj
Idag tar Regina Loukotova, som är
engelsktalande arkitekt, oss runt bland
intressanta och lite annorlunda hus i Prag
som Hotell Josef och Det dansande huset.
”Det dansande huset” ritades i början på
1990-talet av tjecken Vlado Mulic och
amerikanen Frank O. Gehry och är mer känt
som Fred och Ginger-byggnaden. Ett
flödande glas- och betongtorn (Ginger) ser ut
att hållas uppe av det raka tornet (Fred).
Projektet startade en omfattande diskussion
om arkitektur i postkommunistisk tid.
Numera är Pragborna riktigt stolta över sitt
”Dansande Hus¨.
Regina Loukotova är nära vän till den
internationellt kände skulptören David Cerny
och kommer att berätta om honom samt visa
några av hans skulpturer. År 1991 gjorde han
sig känd och ökänd genom att måla en
sovjetisk tank rosa. För detta blev han
arresterad för civil olydnad och huliganism.
Lunch på Restaurant Cerny Orel (Svarte Örn).
(frukost, lunch)

Fredag 4 Maj
Dagens utflykt går till Kutna Hora. Denna
gamla stad, 8 mil öster om Prag, är högt
belägen med utsikt över en
vindlande floddal. Kutna Hora
hade sina glansdagar under
medeltiden, då den var större än
London och dess silvergruvor
gjorde Prags och Böhmens
kungliga hov förmögna. Då silvret
tog slut minskade staden till
mindre än en tredjedel av sin
forna storlek. Men det finns
fortfarande många bevis på Kutna Horas
glansdagar däribland Barborakyrkan. Den är,
trots dess ofullständiga skick , ett av
Centraleuropas förnämsta byggnader vad
gäller gotisk arkitektur.
I Kutna Horas förort Sedlec är de döda konst!
Här ligger en gammal munkkyrkogård med
ett gammalt gotiskt kapell. I detta finns det
makabra underjordiska ossuariet med
mängder av människoben. När helig jord från
Golgata ströddes ut över kyrkogården på
1100-talet , ville alla Böhmens adliga bli
begravda här. Skeletten växte i antal
tills det fanns 40 000. Myndigheterna
oroades över det stora antalet varför
man år 1870 utsåg Frantisek Rint att
göra någonting av dem. Han antog
utmaningen och skapade jättelika
kyrkklockor,
vapensköldar, ljuskronor,
änglar
och
Jesussymboler…allt av människoben.
Ett besök i detta kapell är minst sagt en
makaber och omskakande upplevelse, men
ger en tankeställare över livets förgänglighet.
(frukost, lunch ev. picknick)
Lördag 5 maj
Idag åker vi till Tjeckiens mest kända kurort
Karly Vary (Karlsbad). Kejsar Karl IV byggde
orten runt varma källor som upptäcktes av
honom när han jagade vilt i trakten och blev
tvungen att badda sina värkande ben. Här
kan vi njuta av enastående kurortsarkitektur,
bada i varma källor, få välgörande
behandlingar i någon av ortens många

hälsoanläggningar eller bara promenera
på stadens boulevarder. Karly Vary är också
känd för sina många glashyttor som t ex
Moser och varje sommar pågår här en av
Europas största och äldsta filmfestivaler.
Här började uppfinnaren och apotekaren Jan
Becher tillverka kryddbränvinet Becherovka.
Det tillverkas endast här och har blivit en
tjeckisk
nationaldryck.
Den
har
dokumenterat läkande effekt på bl.a.
magåkommor. En provsmakning före lunch
kan väl passa bra!
Vi övernattar i Marienbad, en annan charmig
kurort, romantiskt inbäddad i ett vackert
skogslandskap. Här tar vi in på Hotel Palace
Zvon**** , centralt beläget mittemot den
kända kollonaden (promenadstråk under tak)
och ett stenkast från den ”Sjungande
fontänen”. Denna datastyrda fontän framför
, sedan 1986 varannan timme från maj till
oktober både klassiska och moderna
musikstycken till ackompanjemang av
vattenstrålar och ljus i en spektakulär
vattensymfoni. Här är vattnet kallt och
mycket mineralhaltigt. Den som så önskar
kan beställa en spabehandling på hotellets
Balneo centrum. (frukost, lunch)

och besöks varje år av tusentals turister som
främst lockas av Tábors intressanta historia
från 1400-talet. Staden blev centrum för en
religiös rörelse som kallade sig Husiterna
efter deras ledare Jan Hus, som spelat en
betydande roll i den tjeckiska historieskrivningen.
Målet för dagen är den underbara lilla staden
Cesky Krumlov i södra Böhmen. Det är som
att stiga ner i medeltiden. Gränderna är
smala och kullerstensbeklädda. Husen står
tätt hopträngda. Slottet Krumlov dominerar
stadsbilden och vid dess torg ligger det
vackra rådhuset och den stora statyn. När
man ser allt detta och floden kommer man
ofelbart
att
tänka
på
Smetanas
komposition "Vltava - Moldau". I de små

restaurangerna

förstärks den medeltida

atmosfären. Cesky Krumlov är sedan
många år upptagen på UNESCO:s
världsarvlista.

Vi checkar in på The Old Inn**** som ligger
i absoluta centrum. (frukost, lunch)
Måndag 7 maj
Vi åker tillbaka till Prag och tar åter in på
Hotel Antik City. Några timmars ledigt kan väl
passa bra innan vi träffas för att äta middag
på Restaurant Locanda Marino. Det är en
nyöppnad restaurang i Prags historiska
centrum, där chefskocken Maurizio Marina
gör sitt bästa för att vi ska bli nöjda! (frukost,
middag).
Söndag 6 maj
Vi lämnar Marienbad och åker vidare söderut
till husitstaden Tábor, vid floden Lužnice.
Stadens centrum är ett kulturreservat

Tisdag 8 maj
Flygtiderna är följande:
Prag – Stockholm 11.50 – 13.45
Prag – Köpenhamn 17.00 – 18.20

Pris: 13.750:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 2.250:- sek
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris med Europeiska
Priset inkluderar:
- Flyg från Stockholm respektive Köpenhamn till Prag t o r.
- Busstransporter enligt ovan.
- Inkvartering på ovanstående 4-stjärniga hotell.
- Frukost varje dag, 6 luncher, 1 middag.
- Besök och inträden enligt programmet.
- Svensktalande tjeckisk reseledare hela resan utom 2/5 då
vi har tjeckisk arkitekt.
- Dricks för gemensamma aktiviteter.
- Lokala skatter, serviceavgifter samt EU-moms.
Priset inkluderar inte:
- Drycker till maten.
- Dricks till chaufför och reseledare.

Biljetter för opera, balett, konserter m m kan jag hjälpa till med till priset av 150:sek/bokning. Gå gärna in på Bohemiatickets hemsida. Observera att programmen kan ändras.
http://www.bohemiaticket.cz/WBS/ang/programme.php?from=2012-05-01
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB Tel. 0413 – 555396 snarast helst före
15/1 2012. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Slutbetalning senast
30/3 2012.

Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.

Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning mer än 65
dagar före avresa blir kostnaden anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Om avbokning sker
35 – 64 dagar före avresa blir kostnaden 50 % av resans pris, 15 – 34 dagar före avresa 80 %
av resans pris samt mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans pris. Kontrollera ditt
avbeställningsskydd!

Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller
liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med
reseförsäkring alternativt en kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 285:sek/person för 8 dagar i Europa.

Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som
ändring av växelkurs, flygskatter m. m och hänvisar till gällande resevillkor.

Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0413
-555 396 Tre K Travel AB eller till Kerstin Rosenlund, Apotekets Konstförening tel.
0767610141

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se

Tel. 0413-555396, 070-5917050
www.treK-travel.se

