
 

PRAHA TUR MED MØLLER BIL ORKDAL & 

LEANGEN OG MOTORPARTNER NAMSOS 
- med besøk på Skoda fabrikken og andre flotte 

opplevelser! 
 

Det skjer stadig nye ting i bilbransjen, og for oss som jobber med Skoda så blir det nok et 

år med spennende produkter. I den forbindelse ønsker vi å invitere kunder og potensielle 

kunder til et besøk på Skodafabrikken i Mlada Boleslav, samt noen dager i Praha med 

innholdsrikt program og hyggelig samvær! Mange forbinder Tsjekkia med øl og krystall. 

Dette er i og for seg korrekt, men vi skal hit først og fremst for å besøke Skodafabrikken 

samt at vi skal kose oss i den vakre hovedstaden Praha. Shopping, sightseeing, avslapning, 

og mye god mat og drikke er stikkordene. Turen går i slutten av mai og da har sommeren 

meldt sin ankomst slik at det vanligvis er godt og varmt i Praha! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 27. mai 

Oppmøte på Trondheim Lufthavn Værnes senest kl. 16:00. Vi har flyavgang med Norwegian kl. 17:40 til 

Oslo kl. 18:35, og videre fra Oslo kl. 19:25 til Praha kl. 21:25. (Bagasjen går gjennomgående fra Værnes til 

Praha så vi skal bare gå transitt på Gardermoen). Busstransport fra flyplassen til Hotel Adria i sentrum av 

Praha. 

 

Mandag 28. mai 

Frokost på hotellet. Vi samles i bussen og kjører til Mlada 

Boleslav, der vi skal besøke Skoda fabrikken og Skoda 

museet samt spise lunsj. Etter et interessant og hyggelig 

besøk kjører vi til Velke Popovice, der vi skal besøke 

ølbryggeriet Kozel. Her blir det omvisning og selvsagt noen 

smaksprøver. Med god stemning på bussen kjører vi tilbake 

til Praha og får litt fritid før vi samles vi til felles middag på 

Restaurant Ambiente Brasileiro. Her kan vi spise så mye vi 

klarer av forskjellige grillede kjøttsorter som blir servert ved 

bordene på store grillspyd. 



 

 

 

Tirsdag 29. mai 

Frokost på hotellet og fridag for shopping, sightseeing eller hva som måtte 

behage den enkelte! Men vi tilbyr og kan anbefale en båttur på elven, Vltava inkl. 

lunsj fra kl. 14:00 til 16:00 (se tilleggspris). Om kvelden samles vi til middag på 

Restaurant Mincovna. 

 

 

Onsdag 30. mai 

Frokost på hotellet og kanskje en aller siste tur på byen, før vi har bussavgang ca. kl. 10:45 til flyplassen. Vi 

har avgang med SAS kl. 13:20 til Stockholm kl. 15:15. Videre fra Stockholm kl. 17:00 til Værnes kl. 18:15.  

 

Pris pr. person:  kr. 7.900,- 

 

Tillegg for enkeltrom – 3 netter: kr. 2.000,- 

Tillegg for valgfri båttur inkl. lunsj m/drikke: kr. 390,- pr. person 

 

Prisen inkluderer; Flyreise med Norwegian Trondheim – Oslo – Praha og SAS Praha – Stockholm – 

Trondheim inkl. innsjekket bagasje, alle busstransporter i Praha i henhold til program, 3 overnattinger 

på Hotel Adria i Praha, 3 frokoster, 2 lunsjer inkl. drikke, 2 middager inkl. drikke, utflukt og besøk på 

Skoda fabrikken og museet, sightseeing i Praha med norsktalende lokalguide, utflukt til ølbryggeriet 

Kozel, og reiseledere fra Møller Bil Orkdal & Leangen. 

 

Begrenset antall plasser og påmelding så snart som mulig og senest innen fredag 20. april til: 

 

Orklareiser på tlf. 72 49 57 50 eller e-post: post@orklareiser.no, eller online på www.orklareiser.no 

(kundeturer bank & firma) 

 

Denne turen krever gyldig pass og valuta på turen er Tsjekkiske koruna. Husk å oppgi fullt navn som i pass 

ved bestilling. 

Det er også mulig å forlenge oppholdet i Praha utover disse dagene hvis noen ønsker det. I så fall ta 

kontakt med Hugo i Orklareiser for pristilbud og forslag på dette. 

 

 

 

 

 


