
 

Information 
 
 

Booking kode:  CRU-18 Florentina 
 
Turnavn:  Cykelkrydstogt ved Moldau & 

Elben til og fra Prag 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  7 dage 
 
Rejseperiode:  11/7 – 26/8 2015 
 
Startdatoer:  Udvalgte torsdage 
 
Samlet længde:  ca. 100-112 km 
 
Skib:  M/S Florentina 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
  

 Storslåede kulturoplevelser omkring Prags floder 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejl og cykel med M/S Florentina 

Følg de smukke floder Moldou og Elben på en tur 

gennem Tjekkiets historie. Med skiftevis sejlads på M/S 

Florentina og cykelture på land går denne rejse på 

opdagelse i gamle kirker, kunst og fascinerende 

arkitektur. Nyd den skønne udsigt over floder og bakker, 

oplev hverdagskulturen i hyggelige byer, og smag på 

den traditionelle tjekkiske gastronomi og gode øl. 
 

Dag 1. Ankomst i Prag  

Prag lever i den grad op til sine kælenavne, ’Den gyldne by’ og ’De hundrede 

tårnes by’. Gå en tur i byen efter middagen på M/S Florentina, og oplev 

hvordan byen og dens gamle borg lyser op i aftenmørket.  

  

Dag 2. Prag - Kralupy, 30 km  

Start dagen med en hyggelig guidet tur gennem byen, og oplev den 

charmerende gamle bydel, de nye bydele og det jødiske kvarter. Turen tager 

omkring en time og er anbefalelsesværdig men selvfølgelig valgfri. Tilbage på 

båden bliver cyklerne udleveret, og omkring middag går turen langs den 

nordlige del af Moldau kaldet Vltava. Tag forbi det barokke slot i Troja, Prags 

nordvestlige bydel, som huser tjekkisk kunst fra 1800-tallet og nyd den 

smukke udsigt på vej til dagens destination, Kralupy. 

 

Dag 3. Kralupy – Mělník – Litoměřic, 26 km 

Tag cyklerne frem og start dagen med en tur til Melnik, og læg evt. ruten forbi 

Nelahozeves, hvor komponisten Antonin Dvořăk havde hjemme. Besøg hans 

barndomshjem og byens renæssanceslot, som også kaldes ’Tjekkiets lille 

Louvre’. Tag forbi parken Veltrusý Park med de mange skulpturer og 

pavilloner, hvor de medbragte madparker kan nydes. Forsæt videre til den 

gamle kongeby Mělník, hvorfra M/S Florentine sejler til Litoměřic.    

 

 

2015 

Oplev de store europæiske floder Moldau og 

Elben på et cykelkrydstogt med både start og 

slut i Tjekkiets pragtfulde hovedstad Prag 



 

 

Om skibet M/S Florentina: 
 

M/S Florentina er en smukt indrettet og velholdt flodbåd 

med en hyggelig atmosfære og komfortable kahytter.  

 

Herudover findes der fine afslapningsområder, udkigssalon 

med panoramavinduer, udendørs sidepladser og stort 

soldæk. I alt er der plads til 88 passagerer, og båden, der 

sejler under tjekkisk flag og kaptajn, måler hele 80 m og 

skyder en fart på 12 km/t. 

 

M/S Florantina s besætning tager sig godt af skibets gæster 

med fuld forplejning i form af morgenmad, madpakker til 

turen, eftermiddagskaffe og –te samt skønne 3-retters 

aftensmåltider. Den tjekkiske kok vil servere lækre 

traditionelle retter og introducere gæsterne for lokale 

specialiteter.  

 

 

 

  

Rejsetype: 
 

Cykelkrydstogt med indkvartering på hyggelig flodbåd. 

 

Turen er en rundtur med både start og slut i Prag. 
 

Kahytstyper: 
 

På øvre og nedre dæk findes henholdsvis 16 og 25 

dobbeltkahytter på 10 m², og henholdsvis 4 og 2 

enkeltkahytter på 8 m². Kahytterne på øvre dæk har fransk 

altan og kan således åbne vinduerne ud mod den gode 

udsigt. Alle 47 kahytter er udvendigt placeret og indeholder 

badeværelse, air condition, hårtørrer, tv og pengeskab. 

 

Dag 4. Litoměřice, evt. kort tur på 12 km 

Hvis der er brug for en hviledag, er muligheden der nu. Brug 

dagen i Litoměřice, og tag med på den guidede tur gennem 

en af Tjekkiets smukkeste byer, eller tag den korte cykeltur til 

Terezín og få en dyster men utrolig rørende oplevelse ved 

mindesmærket for en af 2. verdenskrigs koncentrationslejre, 

Theresienstadt.  

 

Dag 5. Litoměřice – Roudnice – Mlčechvosty, 45 km 

Fra morgenstunden sejler M/S Florentina til Roudnice, hvorfra 

turen fortsætter videre på cykel. Kør langs Elben næsten hele 

vejen, og nyd den smukke udsigt og de hyggelige byer på 

vejen tilbage til Mělnik, hvor der er mulighed for en guidet 

byvandring og lækker vinsmagning fra de lokale vingårde. 

Herefter fortsætter turen videre til Mlčechvosty, hvor båden 

allerede ligger klar ved kajen. 

 

Dag 6. Mlčechvosty – Prag 

Den sidste bid af rejsen foregår til vands, da båden allerede 

tidligt om morgenen sætter kursen tilbage mod Prag. Nyd en 

hyggelig og rolig morgen før landgangen, og gå på opdagelse 

i storbyens mange seværdigheder og hyggelige caféer. Hvis I 

ikke nåede det er første dag, bør byens smukke borg være på 

dagsprogrammet, evt. sammen med Karlsbroen, Det 

Astronomiske Ur og Krudttårnet. 

 

Dag 7. Prag 

Efter morgenmad og check ud på M/S Florentina er turen slut 

for denne gang. Overvej dog at bruge et par dage på at gå på 

opdagelse i denne smukke, historiske by. 



 

   

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejse og ophold som beskrevet iht. program med 

ophold 7 dage/ 6 nætter i kahyt i valgt kategori 

 Helpension bestående af morgenmad, 

frokostmadpakke, eftermiddagskaffe- og te og 

aftenmåltider med 3-retters menu. 

 Eftermiddagskaffe/te hver dag 

 Velkomstdrink 

 Håndklæder og sengelinned  

 Daglig rengøring af kahytten  

 Alle passager-, sluse- og havnegebyrer 

 Daglig briefing om dagens cykeltur 

 Turleder ombord 

 Kort og turmateriale til hver cykeldag (1 pr. kahyt)  

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Din rejse til/fra Prag 

 Transfer til/fra skibets kajplads  

 Parkering  

 Cykelleje (kan tilkøbes) 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Drikkevarer 

 Bykort 

 Personlig rejseforsikring 

 

Minimum antal deltagere: 
 

1 person  
 

 
 

 

Cykler: 
 

Rederiets udlejningscykler er turcykler med 7 gear og 

hånd- og/eller fodbremse i Unisex-modeller. Til alle 

rederiets cykler medfølger en cykeltaske. 

 

Endvidere kan lejes el-cykler og forskellige former for 

børnecykler og -udstyr, efterløbercykler og tandem, dog 

kun ved bestilling på forhånd og kun i begrænset antal. 

(Bestilles mindst 2 måneder før afgang). 

 

Det er muligt at medbringe egen cykel, men rederiet 

påtager sig ingen form for ansvar i forbindelse med evt. 

skade, tab eller tyveri af cyklen. 

 

Cykelhjelm er ikke lovpligtig i tjekkiet, og hjelme forefindes 

derfor enten slet ikke eller kun i meget begrænset antal på 

skibet. Man tilrådes derfor at medbringe sin egen hjelm. 

 

Rutekarakteristik: 
 

Cykelturen går langs floden, hvor ruten er helt flad og så 

nem, at alle kan klare turen uden særlige forudsætninger. 

Her er meget smukt, hyggeligt og ingen stejle stigninger.  

 

Rejsedatoer i 2015: 
 

11. juni – 17. juni 

25. juni – 1. juli 

9. juli – 15. juli 

23. juli – 29. juli 

6. august – 12. august 

20. august – 26. august 

 

 



 
 

Priser: 
   

  Pris pr. person 

Dobbeltkahyt på øvre dæk DKK 5.950 

Dobbeltkahyt på nedre dæk DKK 5.200 

Dobbeltkahyt på nedre dæk, for- og bagende (motorlyde kan forekomme) DKK 4.900 

   

Enkeltkahyt på øvre dæk DKK 7.750 

Enkeltkahyt på nedre dæk DKK 6.850 

   

Leje af cykel med 7 gear DKK 500 

Leje af el-cykel DKK 1.125 

 
 

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

 

Med fly: 

Der går fly til Prag fra Danmark flere gange om dagen med en direkte flyvetid på knapt 2 timer.  

 

Med tog: 

Det er muligt at tage til fra Danmark til Prag med tog. Vælg et nattog på knapt 15 timer, eller tag et dagstog på knapt 12 timer med 

et skift i Berlin. 

 

I egen bil: 

Afstand fra Padborg til Prag: Ca. 804 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 


