
Hotell 

Information/bokning:   

Winslow Travel AB  
Gjuterigatan 1D  
58273 Linköping 
www.winslowtravel.se 
info@winslowtravel.se 
Tel 013-352230 

Välkommen! 

Pris per person från:  6900.-   (torsdag-söndag) 

Pris inkluderar:  
-Flygresa inkl incheckat bagage, 15 kg, 8 kg handbagage.  
-Förbokad transfer vid ankomst och avresa.  
-Tre nätter i delat dubbelrum, Mama Shelter, 4*.  
-Frukost.  

Winslow Travel AB arrangerar grupp-, konferens-, studie- och rund-resor och har statlig resegaranti inbetald till  Kammarkollegiet. 

________________________________________________________________________________________________ 

Mama Shelter, 4* 
På Mama Shelter blir boendet en 
upplevelse i sig! Modernt, coolt 
hotell med sympatisk känsla, udda 
inredning och personal som får 
högsta betyg. Fräscha och rymliga 
rum. Hotellet är beläget en liten 
promenad från inre stadskärnan, 
spårvagnshållplats några steg från 
hotellet.  

Kontakta Winslow Travel AB och vi ger dig prisuppgift beroende på deltagarantal och era önskemål om programupplägg. 

Res med familjen, kompisgänget eller företaget till fantastiska Prag! Passa på att flyga smidigt direkt från  
Linköping! Under perioden 16 april - 18 juni trafikeras åter sträckan och en innehållsrik vårweekend är inom  
bekvämt räckhåll. Vi har uppdaterat vårt populära paket med några nya hotell - från bra budget till lyx med  
guldkant.  

Prag är utan tvekan en av Europas vackraste och mest bevarade huvudstäder. I den gyllene staden  
på kullarna runt Moldaufloden trängs byggnader från olika tidsepoker. Prag, som är en relativt liten huvudstad med 
korta avstånd, lämpar sig utmärkt för att utforska till fots, en perfekt destination att bara ströva runt och njuta av  
dagen som den kommer eller vara aktiv och ta del av det stora utbudet av historia och kultur.   
 
Sveaflyg trafikerar Linköping-Prag under tiden 9 april - 18 juni,  torsdagar och söndagar. (SAAB2000, 50 platser.)   
Linköping-Prag, 09.00-10.30 (torsdagar) och 15.00-16.30 (söndagar)   
Prag-Linköping, 11.30-13.00 (torsdagar) och 17.30-19.00 (söndagar) 
Vi erbjuder ett paketpris med flyg från Linköping, transfer vid ankomst och avresa och hotell med frukost, tre 
nätter.  

PRAG 

 Vi anpassar paketet efter önskemål med fler nätter eller  
 alternativa hotell.  Vi bokar även guider, utflykter, biljetter  
 till t ex sport- och kulturevenemang m.m. efter önskemål.   

 Några höjdpunkter i Prag: 

 - Prags historiska centrum, torget Staromestske Namesti   
    med det astronomiska uret 
 - Karlsbron och Pragborgen 
 - Cafeliv  och Tjeckiskt öl 

Hotellalternativ (prisuppgift på förfrågan)  
 
Mosaic House Ekovänliga och nyrenoverade Mosaic House er-
bjuder mycket prisvärt boende i stadselen Nové Město. Totalt 
finns här 42 sovsalar, 55 privata rum och även lägenheter. Ho-
tellet har en populär bar där det anordnas event som open mic-
kvällar och karaoke-tävlingar med jämna mellanrum.  

Vår klassiker -  Hotel Ibis Old Town, 3* 
Populära och prisvärda Ibis Praha Old Town med oslagbart läge 
ca 100 meter från den gamla stadskärnan och med varuhuset 
Palladium inpå knuten. Alla rum har bl a luftkonditionering, wifi, 
värdeskåp och WC/dusch. Hotell har bar, restaurang och 24-
timmars reception. 

Four Seasons Prague, 5*  
Klassisk elegans med Prags bästa läge vid Moldau och 
gångavstånd till den gamla staden, Karlsbron, de judiska 
kvarteren och Mala Strana. Till hotellet hör även AVA spa, med 
behandlingar och termalbad i traditionell tjeckisk stil.   


