
Program for Påsken turen til Prag 2020 

 

Søndag den 5.april   Ankomst til Camping Oasen  

(pladsen åbner først Søndag) 

Mandag den 6. april   kl. 10.00 Standerhejsning Velkomst og information 

   Resten af dagen fri 

   

Tirsdag den 7.april   Kl 9.00 – 11.00 Lav en smuk Påske blomsterpotte 

                                     Kl 14.00 Rundtur i Prag med dansktalende guide 

Med bus fra campingpladsen til Prag – 4 timers 

rundvisning i Prag med dansktalende guide, inkl. Pause 

hvor der f.eks. Kan købes kaffe eller noget at drikke. 

Afsluttes med 2 timers bådtur med buffet-middag, 

(drikkevarer betaler vi selv) dansktalende guide 

forklarer, hvad du kan se fra båden. Til sidst kl 22.00 med 

bus tilbage til campingpladsen  

     

Onsdag den 8.april  Dagen er fri   

Torsdag den 9.april   Kl. 9.00 Med bus til Bohemsk krystalglasværk og Karlstejn Slottet 

      

 http://www.camp.cz/da/info/oase/Sev%C3%A6rdigheder/Slotte/Karlstejn/3 

Rundvisning i krystalglasværk på dansk. Der er mulighed 

for at handle i fabrikkens butik.  Frokost i restaurant + 1 

fri genstand. Med bus til Karlstejn parkeringsplads + med 

taxi minibus op til Slottet. Rundvisning af engelsktalende 

guide/dansktalende guide fra campingpladsen 

Vi er på campingpladsen igen ca. kl. 18.00 

Der er dansktalende guide med fra campingpladsen 

http://www.camp.cz/da/info/oase/Sev%C3%A6rdigheder/Slotte/Karlstejn/3


 

   

 

Fredag den 10.april Kl.18.30  Med bus til Restaurant  U MARČANŮ i Prag 

 http://www.umarcanu.cz/en/gallery.html 

Folklore aften 

Diner med fri drikkevarer 

                                      Kl 23.00  bus tilbage til campingpladsen 

Der er dansktalende guide fra campingpladsen med. 

    

Lørdag den 11.april  Dagen er fri 

                Kl 15.00 – 16.00 Bueskydning for voksne og børn – på campingpladsen 

                Kl 18.00 Tjekkisk buffet i restauranten på campingpladsen 

   (drikkevarer betaler vi selv) 

 Buffet 

 Kyllingekød og lever paté med brød 

 Svinekød flanke syltede i sød sur sauce med løg 

 Svinekød Brawn 

 Kartoffelsuppe med svampe 

 Stegt and med rød surkål og kartoffel kegler 

 Langsomt bagt oksekød med cremet grøntsagssauce og cremet dildsauce 

 Stegt svinekød og kylling Schnitzler med kartoffelsalat 

 Hjorte ben med Rose Hip sauce og Gingerbread dumplings 

 Variation af mini desserter – tjekkisk stil 

 

Alt hvad du kan spise! 

 

Søndag den 12. april Kl. 9.30 Standerstrygning  

http://www.umarcanu.cz/
http://www.umarcanu.cz/en/gallery.html


   Hjemtur – farvel og tak for denne gang. 

 

 

Camping Oasen: 

Campingpladsen har specielt åbnet for os i perioden 5. april – 12. april 2020. 

Campingpladsen - prisen er inkl. strøm – og gratis varmt bad. 

Flotte og dejlige toilet faciliteter. 

Hver morgen kan der købes frisk brød i receptionen. 

Dejlig og billig restaurant på Campingpladsen – der kan bestilles tre forskellige måltider hver 

aften. 

I Restauranten ligger der en mappe med oversigt over muligheder for udflugter, der er en kort 

beskrivelse, adresse og koordinater. Alt sammen på dansk – se selv på 

https://www.campingoaseprag.dk/omgivelser 

 

PRIS KR 4.025.- PR VOGN INCL 2 VOKSNE. 

 

(ps. Forbehold for ændringer i program og tidspunkter) 

 

Påsken turen arrangeres af KABE Club Danmark.  

Evt. spørgsmål så ring Arne Dolleris, tlf.24 25 14 00 

 

 

https://www.campingoaseprag.dk/omgivelser

