
VANHAT KARHUT  

PRAHA – KULTAINEN KAUPUNKI, 22.-27.4.2015 
Keskiviikko 22.4. Kokoontuminen 
aamulla Helsinki-Vantaan lentoase-
malle. Finnairin lento Prahaan klo 
09.35-10.50. Oma bussi ja suomeapu-
huva opas ovat vastassa. Tutustum-
me ensin noin tunnin ajan bussista 
käsin Prahaan ja sen lähistöön laa-
jemmin, minkä jälkeen tutustuminen 
Prahan Linnan kaupunginosaan. Jat-
kamme tutustumista Prahaan jalkai-
sin lyhyellä kävelykierroksella kes-
kustassa, joka alkaa Strahovin munk-
kiluostarin pihalta. 

Tämä edelleenkin toiminnassa ole-
va premonstratenssiluostari pe-
rustettiin jo 1100-luvulla. Linnakukkulan näkö-alapaikalta avautuu upea näkymä yli 
Prahan kauniin keskustan ja Vltava-joen laakson. Matkan varrella ohitamme Prahan 
kauneimmat palatsit mm. Černínin palatsi, Loretan ja Schwarzenbergien palatsit sekä 
mahtavan Pyhän Vituksen katedraalin. 

Kierroksen jälkeen majoittuminen tasokkaaseen keskustahotelliin, esim. Hotel Ibis Wen-
ceslas Square***.  

Hotelli on kaupungin keskustan alueella, n. 850 m Vaclavin aukiolta; siinä on 187 tila-
vaa huonetta, joissa mukavuuksien lisäksi SAT-TV, radio, ilmastointi, puhelin. Hotel-
lissa on ravintola ja baari. Vastaanotto 
on auki 24 t vuorokaudessa. 

Hotel Ibis Wenceslas Square*** • 
Katerinska 36 • Praha  

Hotellin lähellä on mukava ruokapaikka, 
jossa voitte nauttia omakustanteisen lou-
naan varsin edullisesti. Loppuiltapäivä 
omaa aikaa, kunnes lähtö yhteiselle tulo-
illalliselle. 

Torstai 23.4. Aamiaisen jälkeen lähtö kä-
velykierrokselle, joka alkaa 1300-luvulla 
perustetusta Uudesta kaupungista. 

Václavin aukio tunnetaan monista vä-
rikkäistä tapahtumista, joiden näyttä-
mönä se on ollut eri aikoina. Matkalla tutustumme upeaan Kaupungintaloon ja jatkam-
me Unescon suojelemalla alueella Vanhankaupungin aukiolle. Täällä ovat Prahan kuu-
luisa raatihuoneen torni luurankoineen ja pienine symbolisoivine nukkeineen, Jan Hus-
sin patsas, Tynin kirkko ja muut komeat rakennukset. Läheisessä juutalaiskorttelissa 
tutustumme myös alueen menneisyyteen ja eri arkkitehtuurityyleihin.  

Jatkamme Vltava-joen rannalle ja kuuluisalle Kaarlen sillalle. Yhteinen lounas, jonka 
jälkeen pari tuntia kestävä risteily kuohuviineineen. Loppupäivä omaa aikaa. 

 
Perjantai 24.4. Pilsner Urquell on Tsekin kuuluisimpia oluita ja sen tehdas on Keski-Eu-
roopan suurin panimotehdas, joka sijaitsee Pilsenin kaupungissa, noin tunnin ajomatkan 
päässä Prahasta lounaaseen. Tutustumme tähän olutpanimoon. Paluumatkalla Pilsenistä 
lounas Zbirohin keskiaikaisessa linnassa. Matkan varrella vierailu myös kuuluisalla Niz-
borin kristallitehtaalla. Paluu Prahaan, loppupäivä omaa aikaa. 

Lauantai 25.4. Viiniretkemme suuntautuu Prahasta noin tunnin ajomatkan päässä sijait-
sevalle arvostetulle viinitilalle Zernoseky. Tila on tunnettu korkeasta ammattitaidosta ja 
sen viinit ovat suosittuja ympäri maan. Herkullinen lounas matkan aikana. – Prahaan saa-
vuttuamme menemme illalla Laterna Magika –esitystä katsomaan. Laterna Magika, ”Musta 
teatteri”, on omaperäinen ja ainutlaatuinen kokemus Prahassa. 

Sunnuntai 26.4. Kutná Hora (saks. Kuttenberg) on kuulunut vuodesta 1995 lähtien UNES-
CON maailmanperintöluetteloon. Kutná Horassa ovat mm. gotiikkaa edustava viisilaivai-
nen Pyhän Barbaran katedraali, jonka rakentaminen aloitettiin 1388, ja Kaikkien Pyhien 
Kappeli Sedlecissä, erikoinen luukirkko. Kevyt lounas retken aikana. – Paluu Prahaan. Il-
lalla nautimme yhdessä läksiäisillallisen viineineen.  

Maanantai 27.4. Aamiaisen jälkeen aamupäivällä huoneidenluovutus; lähtö tilausajokul-
jetuksella Prahan lentokentälle. Lento Praha–Helsinki klo 11.35–14.40. 

Matkan hinta: à 1.040 € (väh. 25 osall.). 1 h huoneen lisämaksu à 210 €.  
Hintaan sisältyvät: m/p lento Helsinki > Praha turistiluokassa • lentokenttäkuljetukset 
Prahassa • suomeapuhuva opas Tsekissä • edellämainitut opastetut kierrokset, retket ja 
sisäänpääsyt • edellämainitut lounaat ja päivälliset/illalliset • kuljetukset ohjelman mu-
kaan tasokkaalla turistibussilla 

Hintaan ei sisälly: ruokajuomia • muita kuin ohjelmassa mainittuja sisäänpääsyjä, retkiä, 
aterioita • matkavakuutusta. 

Hintoihimme ei lisätä laskutuslisiä eikä palvelu- tai toimistomaksuja. 
Maksuehto: Ennakkomaksu 250 € /hlö sopimuksen mukaan, loppumaksu 6 vkoa ennen 
matkan alkua. Tarjous on voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.  

Pidätämme oikeudet mahdollisesti tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  

Sitovat ilmoittautumiset Terttu Sandelinille, s-posti: terttu.sandelin@gmail.com tai 
puh. 044 511 3937, viimeistään 31.1.2015. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit/BlueSky Travel Oy. Yritys 
kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin 
(1929 /00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmis-
matkaehtoja. www.matkaseniorit.fi


