
230801 Liberec i Tsjekkia

Liberec i Tsjekkia 21.august til 28.august   -  8 dager
Liberec er en by i det nordøstre Tsjekkia med ca.100.000 innbyggere, og her kan en stadig finne noe av den
opprinnelige tsjekkiske ”sjarmen”. Byen har et vakkert torv med et flott rådhus i flamsk stil. Og her på torvet kan
man sette seg ned på en fortausrestaurant, bestille mat og drikke og bli gledelig overrasket over prisen. Byen har
også flere gågater med mange flotte forretninger og prisene er lavere her enn i Praha. Vårt hotell, Grand Hotel
Zlaty Lev (Den gyldne Løve), ligger sentralt, det er bare noen minutters spasertur til torvet. Og hotellet i seg selv,
fra begynnelsen av det 19.århundre, byr på fordums stil, med røde plysjmøbler og digre krystall-lysekroner i
oppholdsrommene. Hotellet har også en liten” velvære-avdeling”, som tilbyr boblebad (gratis), solarium og
massasje. Fra byen er det god utsikt til fjelltoppen Jested, som er et landemerke her. Tårnet som er bygget på
toppen, ble kåret til århundrets byggverk i Tsjekkia. Under vårt opphold  i Liberec spiser vi middag på hotellet hver
kveld .

Mandag 21.august
Avgang etter oppsatt plan og vi kjører til Oslo hvor vi går om bord i Color Lines flotte skip med kurs mot Kiel.
Skipet har avgang kl. 13.00 og vi nyter utseilingen i Oslofjorden. Det blir felles buffetmiddag på kvelden.

Tirsdag 22.august:
Ankomst Kiel kl. 10.00 og etter ankomst tar vi plass i bussen og kjører i retning Berlin. Dersom tiden tillater det, tar
vi en kort rundtur gjennom Berlin, før vi fortsetter sydover til overnatting På Best Western Sprewald i Lübbenau.
Middag om kvelden

Onsdag 23.august:
På formiddagen ankommer vi Dresden, og her holder vi en pause for å kikke på denne flotte byen som er blitt
gjenoppbygd etter å ha blitt bombet sønder og sammen på slutten av 2.verdenskrig. Så passerer vi grensen til
Tsjekkia og kjører det siste stykket frem til Liberec og vårt hotel Zlaty Lev. Her får vi rommene våre og så kan de
som vil, bli med reiselederen på ein liten spasertur inn til byens torg, med det flotte rådhuset. Det blir middag på
hotellet hver kveld.

Torsdag 25. – Fredag 26.august: Opphold i Liberec
Vi har to dager til disposisjon i Liberec, og vi tilbyr noen utflukter. Vi besøker Skodafabrikken og Skoda musset.
Ferdinan Porsce sitt bardomshjem ligger i Liberec

MAGNUS REISER AS Telefon: (+47) 35973300 Web: www.magnusreiser.no

Harald Hårfagresvei 5 Foretaksnr: NO984064772MVA E-post: post@magnusreiser.no

3961 STATHELLE Side 1



Lørdag 26.august: Liberec – Peine
I dag tar vi avskjed med Liberec og setter kursen nordover igjen. Vi passerer Leipzig og Magdeburg, og vi holder
flere pauser underveis. Utpå sen ettermiddag kommer vi frem til Peine i Salzgitter, og her skal vi overnatte på
Best Western Peine Salzgitter. Felles middag om kvelden.

Søndag 27.august: Peine - Kiel
Etter frokosten starter turen opp til Kiel hvor vi går om bord i Color Lines skip med kurs mot Oslo. Skipet har
avgang kl. 13.00. På kvelden samles vi til deilig middagsbuffet i buffetrestauranten.

Mandag 28.august: Oslo- Telemark
Etter en god sjøfrokost, ankommer vi Oslo kl. 10.00.  Siste ettappen er tilbake til Telemark og våre hjemsteder.

Reisefakta

Turkode: 230801 Avreisedato: 21.08.23
Hjemkomstdato: 28.08.23 8 dager
Reisemål: Liberec i Tsjekkia Grunnpris: 11450,00

Inkludert:
•Hele bussturen i moderne helturistbuss
•Color Line Oslo-Kiel t/r
•5 netter på hotell
•7 frokoster
•7 middager (2 buffetmiddager inkl en drikke på Color Line)
•Utflukter og inngang på Skoda
•Alle veiavgifter
•Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom og enkellugar kr 3.800,-
Utsides lugar kr 1200 pr lugar t/r
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