
Busstur til Tsjekkia 
1. - 10. juni 2019 

Vi inviterer til en minnerik busstur full av gode opplevelser. 
Turen går til regionen Sør-Moravia i Tsjekkia og SPA-byen Karlovy Vary. 

 Vi besøker vingårder med smaksgaranti, vakre slott og sjarmerende byer.  

Pris kr. 12.490,- pr. pers. (25+) 
Inkluderer:


- 7 netter i dobbeltrom på hotell.            
(7x frokost og 6x middag)


- Stena Line Gøteborg-Kiel t/r i 
innvendig dobbeltlugar.               
(2x frokost og 2x middag)


- Guidet besøk og vinsmaking på 
vineriet Sonberk.


- Guidet besøk på slott i Tsjekkia.

- Lokal guide i Dresden og Karlovy- 

Vary.

- Reiseleder/guide.

- Bompenger og avgifter for buss.

- Busstransport av høy kvalitet.


Tilleggspriser: 
Enkeltrom:	 	 kr. 2.700,- 
Utflukt til Pavlov:	 kr. 1.090,- 

Påmeldingsfrist 15. april 2019 
Kontaktinfo: 

even@geiloturbusser.no 
www.geiloturbusser.no

Dag 1: Geilo-Gøteborg 
Første etappe av turen går til Gøteborg hvor vi reiser med 

Stena Line til Kiel. Båten har avgang kl. 17.45.

Vel ombord nyter vi en smaksrik og lekker middagsbuffèt.

Dag 2: Kiel-Dresden 
Ankomst Kiel kl. 09.15. Vi kjører til Tysklands vakreste 

storby, Dresden. Underveis stopper vi på et koselig sted 
hvor vi spiser lunsj. Vel fremme sjekker vi inn på 
IntercityHotel Dresden og nyter en god middag.

Dresden

Dag 3: Dresden-Mikulov 
Vi starter dagen med en 2-timers sightseeing med 
lokalguide i Dresden. Etterpå setter vi kursen mot 

Tsjekkia og det vakre området Sør-Moravia. 

Vi ankommer småbyen Mikulov om ettermiddagen, 

og sjekker inn på vårt flotte Hotel Volarik, hvor vi skal 
bo i 4 netter. Mikulov er en spennende historisk by 

som grenser mot Østerrike. Slottet i Mikulov er et av 
de mest pittoreske slottene i regionen Moravia.

Mikulov

Sør-Moravia 
Vinelskere forguder denne uoppdagede perlen. 

Området kjennetegnes også av sine tallrike slott. 
 De slake åsene omkranser idylliske småbyer der 

krokryggede vinranker står tett i tett.

Dag 4: Pavlov og Vineriet Paulus (Tillegg) 
Etter frokost setter vi kursen mot vinlandsbyen 
Pavlov. Byen er kjent for sine mange fredede 

monumenter og slottsruiner. På ettermiddagen tar vi 
en tur til Vineriet Paulus. Her koser vi oss med en 

helaften. Mat, vinsmaking og folkemusikk!
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Lednice Castel

Elisabeth SPA 
Karlovy Vary

Karlovy Vary

Valtice Castel

Dag 7: Mikulov-Karlovy Vary 
Vi forlater Mikulov og setter kursen mot den utrolig 

vakre byen Karlovy Vary. Byen er kjent for sine 
«helbredende» kilder og mange SPA-hoteller. 


Ved ankomst blir vi møtt av lokal guide, som vil 
lære oss mer om denne sjarmerende byen og vise 

oss litt rundt. Vi bor på moderne Hotel Thermal.  

Dag 8: Karlovy Vary-Leipzig  
Formiddagen til egen disposisjon i Karlovy Vary. 

Etter lunsj forlater vi Tsjekkia og kjører nordover til 
tyske Leipzig. Livlige Leipzig er hjembyen til kjente 
komponister som Bach, Wagner og Mendelssohn. 
Sightseeing med Rådhuset og Bytorget i sentrum.


Overnatting og middag på hotell 

Loginn by Achat Leipzig.

Dag 9: Leipzig-Kiel 
I dag returnerer vi til Kiel. Ved ankomst Kiel, sjekker 

vi inn og kjører ombord på Stena Line. Båten har 
avgang kl.18.45. Vel ombord venter en god lugar 

og en velsmakende og rikholdig buffét.

Dag 10: Gøteborg-Geilo 
Vi ankommer Gøteborg kl. 09.15 og setter kursen 

mot hjemlandet. Stopp på Nordbysenteret for lunsj 
og evt. litt rask shopping. Om ettermiddagen er vi 
hjemme igjen etter en fantastisk opplevelsesrik tur!

Leipzig

Dag 5: Valtice 
Vi gjør oss kjent i Mikulov, og tar midt på dagen en 

utflukt til landsbyen Valtice. Den blir også kalt 
vinhovedstaden i Moravia. Her finner vi vinkjellere, 
vinrestauranter, vinmuseum og endog en vinskole. 

I Valtice besøker vi også et alldeles praktfullt slott.

Dag 6: Lednice og Sonberk 
I dag besøker vi det nydelige slottet i Lednice, omgitt 

av en formidabel park. Her er det mulighet for å 
besøke Akvariet Malawi eller være med på et 

enestående rovfuglshow. Om ettermiddagen tar vi 
turen innom den meget moderne vingården Sonberk. 

Vi nyter den fantastiske utsikten over Palava og 
smaker på de svært gode vinene som produseres her.

Sonberk vingård



Tillegg 
Program for dag 4: 

 Pavlov og Vineriet Paulus 

Kl. 10.00 Avreise fra hotellet.


Kl. 11.00 - 12.00 Guidet båttur på innsjøen, inkludert enkel servering (vann, musserende vin, 	
	 	 	 ost og kaker).


Kl. 12.30 - 13.40 Guidet besøk på Archeopark Pavlov. Et unikt museum om Mammut jegere.


Kl. 13.50 - 15.50 Tid på egenhånd i Pavlov. Felles lunsj kan bestilles på Hotel Pavlov hvis 	 	
	 	 	 ønskelig.


Kl. 16.00 - 17.30 Guidet tur til slottsruinene Divci hrady.


Kl. 17.30 - 19.00 Vinsmaking i den 400 år gamle vinkjelleren til Vineriet Paulus. Vi får smake på 	
	 	 	 8 forskjellige viner av høy kvalitet.


Kl 19.00 - Middagsbuffeten blir servert. Buffeten inneholder bla. svine gulasj, winer- 		
	 	 	 schnitzel, ulike sorter pølse, potetsalat, forskjellige typer ost, brød, baguetter, 
	 	 	 grønnsaker, frukt og hjemmelagde kaker.


Kl. 20.00 - 24.00 En kjent Cembalo musikk gruppe fra Moravia spiller tradisjonell folkemusikk.


Kl. ?	 	 	 Tilbake på hotellet i Mikulov.


Pris for utflukt til Pavlov og Vineriet Paulus.  Kr. 1.090,- per person. 


