
Jubileumstur til Praha 
Du er invitert på

Fyll ut vedlagte svarkuppong og vi sender deg / dere et mer detaljert program for turen.

Jeg ønsker mer informasjon om turen til Praha med pris. 

Navn:

Adresse:

Postnummer: Sted:

E-mail: Tlf.:

Vi skal bo på:

Hotell CHRISTIE
             
Vladislavova 20, Praha 1
Dette er et nyåpnet (vår 2008) veldig pent hotell i Vladislavova gaten – dvs. midt i 
sentrum, i nærheten av Prahas mest sentrale Vaclav-plassen. 
Hotellet har 140 rom, hvorav 130 dbl rom og 5 suiter, 1 rom for  
bevegelseshemmede personer. Hotell Christie har en hyggelig frokostsal, konfer-
ansefaciliteter (møtesalong med kapasitet 80 deltagere), restaurant og bar åpnet hele 
dagen. Hotellets bygning er også nyrestaurert, alle rom er moderne – alle med dusj/
WC, hårtørker på badet, telefon, TV, tilkobling til internett, safe, air-condition.

Kjære venner!
I anledning vårt 25 års jubileum har vi gleden av å invitere alle medlemmer med ledsagere 
på tur til Praha. Her får vi bl.a. mulighet til å besøke Skodafabrikken som blant annet har 
levert flere trollybusser til Bergen Sporveier.
Vi reiser fra Norge lørdag 1.11.2008 og returnerer fra Praha tirsdag 4.11.2008. Som dere ser 
av vedlagt program vil vi få en innholdsrik tur med interessant program, samtidig som vi får 
tid til å utforske Praha på egenhånd. 
Selvsagt kan medlemmer fra hele landet delta. Send inn vedlagte svarkupong, 
så vil vi sende dere flere detaljer om turen samt pris fra ditt hjemsted. 
Pris fra Bergen blir kun kr. 5850,-
Det er kun 40 plasser tilgjengelig, så vær snar med å respondere.

Med vennlig hilsen 
Leder RHF. Avd. Hordaland
Steinar Natås

#



Rutebilhistorisk forening
v/ Steinar Natås
Morviklien 14
5124 Morvik

DAG 2, SØNDAG, 02.11. 2008:  

Dagsprogram

Frokost
Dagen til fri disposisjon / juleshopping?
20.00 - 3 retters middag.

DAG 3, MANDAG, 03.11. 2008: 

Frokost
- utsjekking fra hotellet før kl. 12.00 
- transfer til flyplassen med buss – flyavgang 

DAG 4, Tirsdag, 04.11. 2008:   

- ankomst flyplassen i Praha
- skandinavisktalende guide vil møte gruppen    
- transfer til Praha Borgen
- bagasje blir kjørt til hotellet
- alle gjester får brosjyren ”Velkommen 
   til Praha” med kart over sentrum
- sightseeing til fots fra Borgen og ned til Lille-  
   siden, Karlsbroen, Gamlebytorget              
- så blir det servert en 3 retters lunsj meny. 

19.30 - skandinavisktalende guide møter 
gruppen på hotellet
20.00  - middag i restaurant  
Har blir det servert en 3 retters meny. 
I underetasjen er det musikk og bar.

DAG 1, LØRDAG, 01.11. 2008: 

Frokost
09.00 - guide møter gruppen på hotellet
utflukt til Skoda fabrikken i Mlada Boleslav
10.30 - omvisning i Skoda museum 
+ fabrikken / kort film
14.00 - 2 retters lunsjmeny. 
15.30 - transfer tilbake til Praha, 
ankomst ca kl. 17.00
19.15 – skandinavisktalende guide møter 
gruppen på hotellet
- kort spasertur til trikkeholdeplassen
- transfer / kjøring med old-timer trikk 
trekkspill musikk + servering av Bøhmisk sekt om-  
bord, Kort spasertur fra trikken til restaurant
20.00 - 3 retters middag

Vi skal blant annet besøke:

SKODAFABRIKKEN 
i Mlada Boleslav             
Skoda er et fabrikkområde større enn Monaco, altså større enn 2 kvadratkilometer. Hele 27.000 ansatte 
arbeider på denne fabrikken. Fabrikken vi skal besøke produserer modellene Fabia og Octavia, I tillegg tar 
vi en rundtur i Skodamuseet. Vi håper også på å få møte medlemmer fra Skoda sin veteranklubb.

Porto

#


