
 

    

 

Mandag den 23. april 
Vi flyver med SAS. Afgang fra Kastrup kl. 11.35 og ankomst i Prag kl. 12.50  
Mødetid i lufthavnen: To timer før afgang, altså kl. 9.35  

 
Med på turen er en repræsentant for KLUB ARKEN samt museumsinspektør Dea Antonsen, som er 
vores kunstfaglige ekspert på turen. Dea er ansvarlig for Alphonse Mucha-udstillingen på ARKEN. Vores 
dansk/tjekkisktalende guide venter på os i Prag lufthavn, hvor en bus kører os til ***Hotel Adler. Hotellet 
ligger i en rolig gade på grænsen mellem det gamle og det nye centrum, tæt på Nationalteatret og 
Wenzelspladsen. Pladsen er centrum for byens forretnings- og kulturområde. 

 
Efter check-in på hotellet tager vi en hyggelig byvandring i det centrale Prag. Vi passerer det gamle 
Krudttårn på vores vej mod Rådhuspladsen, hvor vi skal se på det berømte astronomiske ur og 
Tynkirken med Thycho Brahes grav. En tur på Karlsbroen med de 30 helgenstatuer, som er 
samlingssted for kunstnere, gøglere og musikanter, samt en et besøg i det jødiske kvarter med et kig til 
den jødiske kirkegård, den Gamle-Nye Synagoge og det jødiske museum, bliver det også til.  
 
Der er fælles middag på hotellet om aftenen. 
 
Tirsdag den 24. april 
Vi samles i hotellets foyer efter morgenmaden. Med sporvogn kører vi op til Prags Borg og får en 
introduktion til slotsområdet. Højt hævet over byen ligger den majestætiske Skt. Vitus-katedral, med de 
smukke glasmosaikker. Over for katedralen ligger Det Gyldne Stræde med små butikker, der læner sig 
op ad borgmuren. Fra borgområdet går vi ned gennem bydelen Mala Strana, som er Prags ældste bydel. 
Frokosten er for egen regning.  

Efter frokost besøger vi Mucha House – Alphonse Muchas barnebarn Johns hjem. Huset ligger lige 
nedenfor borgen. Det er et lille, stemningsfuldt hjem fyldt med objekter fra Muchas egen samling og tid. 

 

Program for  
KLUB ARKENs  

rejse til Prag 
23. - 26. april 

2018 



John Mucha viser os rundt og fortæller om sin farfar. Vi splittes op i små grupper på seks personer, hvor 
hver rundtur varer 30 minutter. De, som ikke er på rundvisning, kan gå en tur i området omkring borgen, 
udforske nogle af de små butikker og evt. besøge Skt. Vitus-katedralen.  

 
Aftensmaden indtages på et af Prags mange micro-bryggerier, hvor håndbrygget øl går hånd i hånd med 
traditionelle tjekkiske retter.  

 
Onsdag den 25. april 
Vi samles i hotellets foyer efter morgenmaden. Denne dag skal vi gå meget, men tager også offentlig 
transport, hvor det er muligt. Vi besøger Mucha Museet, hvor vi skal opleve deres helt fantastiske 
samling af Alphonse Mucha-værker. Det bliver også til et besøg på Museum Kampa, som er smukt 
beliggende ved floden. Dea introducerer til begge museer 

Efter museumsbesøgene er resten af dagen til fri disposition. Vores guide hjælper gerne med 
information, hvis der er noget specielt, som du vil se i Prag. 
Der er fælles middag på hotellet om aftenen.  
 
 
Torsdag den 26. april – afrejsedag. 
De tidlige formiddagstimer er til fri disposition. Bussen kører os mod lufthavnen, hvor vi skal være kl. 
11.35. Flyet afgår kl. 13.35 med planlagt ankomst i Københavns Lufthavn kl. 14.50. 

 

OBS! 
Prag er en meget kuperet by, og derfor egner turen sig ikke for gangbesværede.  

 
Pris: 3.699 kr. pr. person. 
Enkeltværelse: + 865 kr. 
Obligatorisk administrationsgebyr: 89 kr. 
Afbestillingsforsikring (valgfri): 220 kr. 

Vi har 28 pladser til rådighed, og pladserne sælges efter først til mølle-princippet. 

Tilmelding foretages direkte til Vitus Rejser på telefon: 78 75 84 58 fra torsdag den 7. december kl. 9.00.  
 
 
Inkluderet i prisen: 

• Fly fra København til Prag t/r med SAS 
• Transfer fra lufthavn til hotel t/r 
• 20 kg. bagage 
• 3 nætter i dobbeltværelse på ***Hotel Adler i Prag centrum 
• 3 x morgenmad  
• 2 x aftensmad på hotellet 
• 1 x besøg på micro-bryggeri inkl. middag 
• Billetter til offentlig transport ifm. arrangementer 
• Entré til Mucha Museet og Museum Kampa 

 
Ikke inkluderet i prisen: 

• Alt ikke nævnt i programmet. 

 

 

Teknisk arrangør: 



Vitus Rejser 
Sølvgade 15 
1307 København K 
Medlem af Rejsegarantifonden: 197 


