TS-FORUMs HØSTSEMINAR TIL PRAHA

DATO 2018-07-03

Velkommen til Praha med TS-forum Norge
1.- 4.november 2018
Vil vi nok en gang arrangere TS-forums populære høstseminar. Sist høst besøkte vi Lyon i
Frankrike, og for første gang passerte vi 100 deltakere. Vi håper på nesten det samme antallet til
høsten, og vil be dere allerede nå merke av datoene i kalenderen. Med deltaljert program og
påmeldingsskjema vil bli sendt ut i begynnelsen av august. Prismessig vil vi ligge på samme nivå
som vi har hatt de siste årene, dvs ca kr 9.000 pr pers i enkeltrom, og drøyt kr 5.000 i tillegg for
ledsager. Vi ses !
Praha kalles for Den gylne byen og er utvilsomt en av Europas vakreste hovedsteder med et
utall av velholdte bygninger fra barokken og renessansen. Byen er også oppført på
UNESCOs liste over verdens kulturminner, og den har bevart sin arkitektur som består av
mange stilarter fra gotisk, rokokko, renessanse til jugend.
Å spasere i Praha er en opplevelse, med de mange gågatene og severdighetene i behagelig avstand fra
hverandre. Gatene kranses av vakre bygninger og rundt hvert hjørne venter hyggelige overraskelser. Gå over
Karlsbroen og se på kunstverkene, besøk rådhuset med det astronomiske uret eller det gylne smuget der
husene en gang var bebodd av de kongelige gullsmedene, eller sett deg på en kafe og få med deg det
pulserende bylivet.

FLYREISE
Utreise fra Oslo, felles utreise for 75 personer:
01. november DY1502
Oslo – Praha
avg kl 09:30 – ank kl 11:30

75 seter

Retur til Oslo, gruppen er fordelt på to ruter:
04. november DY1503
Praha – Oslo

avg kl 11:30 – ank kl 13:30

50 seter

Praha – København avg kl 10:55 – ank kl 12:15
København – Oslo
avg kl 13:10 – ank kl 14:20

25 seter
25 seter

DY3851
DY939

Direktefly fra Bergen til Praha t/r:
01. november DY1516
Bergen – Praha
04. november DY1517
Praha – Bergen

avg kl 10:30 – ank kl 12:35
avg kl 11:15 – ank kl 13:25

15 seter
15 seter

Og vi bor på det flotte hotellet til Radisson i Praha; Park Inn Hotel Prague.

PROGRAM:
Torsdag 01.november
Vi ankommer Praha i to grupper – kl 11.30 og kl 12.35, og blir hentet med 3 busser til hotellet som
ligger like utenfor sentrum; det flotte Park Inn hotel Prague.
Resten av dagen er til fri disposisjon og vi har ikke lagt opp til felles middag torsdag, men vil etter
hvert komme med anbefalinger slik at gruppen kanskje kan samles på noen få steder.
Fredag 02. november
Faglig program i hotellets konferanseavdeling fra kl 10.00 – kl 16.00 (program kommer senere,
men mye er klart allerede).
UTFLUKT FOR LEDSAGERE:
Sightseeing på elven Vltava
09:00 En skandinavisktalende guide møter ledsager-gruppen
på hotellet, ca 25 personer.
Gruppen spaserer samlet til kaien og går ombord i
båten.
10:00 Sightseeingtur på elven, underveis får de servert kaffe
og kake. Byen er veldig pen fra elven, så dette er en
hyggelig tur hvor de da får sitte samlet og beskue byen.
11:00 Turen avsluttes, og gruppen spaserer tilbake til hotellet.
20:00 Felles middag på restaurant Meet Beer
Dette er en moderne, uformell restaurant med
sentral beliggenhet i nærheten av
Vaclavplassen. Her får dere serverer tsjekkisk
mat tilpasset dagens trender og det mest
kjente tsjekkiske ølet, Pilsner Urquell, og øl fra
et søsterbryggeri i Velke Popovice, Kozel. Her
kan man også arrangere ølsmaking med å
lære seg å tappe øl på en riktig måte.
Deres største sal kan ta imot grupper på
mellom 80-100 personer.
3-retters meny, inkl drikke og 1 kaffe.

Lørdag 03. november
09:30 Guider møter gruppen på hotellet. Dere kjøres
med buss opp til baksiden av Prahaborgen,
Pohorelec. Det blir deretter en sightseeing tur til
fots ved Prahaborgen og Lillesiden, over
Karlsbroa og inn til gamlebyen.
13:00 Turen avsluttes på restaurant U Fleku, som er
en gammel øl stue, veldig typisk for Praha.
Her har det vært brygget øl siden 1459. Det
nåværende bryggeriet, det minste i Praha, lager
et spesielt sterkt og mørkt øl som kun selges i
dette lokalet.
Det blir omvisning og prøvesmaking, og 3retters lunsj inkl.2 enheter drikke.

20:00 Felles middag på en restaurant Mlynec.
Dette er en veldig bra og hyggelig restaurant som ligger rett ved Karlsbroen, med fin utsikt
mot elven. Høy kvalitet på mat og service.
3-retters meny med drikke inkludert.

Søndag 04. november
Hjemreise etter en tidlig frokost.
Bussene går fra hotellet kl 10.00.

I mellomtiden ønsker vi alle en god sommer !
For styret i TS-forum Norge

Svein E. Alte

