
 

 
Øllets historie – Tjekkiet 
 

                                      

 
Forslag til rejseplan: 

 

dag Tekst 
1. dag  Tidlig morgen afhentes gruppen med bus på et fælles opsamlingssted.  

 
Efter ca. 14 timers kørsel er gruppen ankommet til Prag, og er klar til check-in på hotellet     
- Hotel Plzen 
 
Indkvartering på Hotel Plzen – www.hotelplzen.cz                   
 
Deltagerne indkvarteres i dobbeltværelser, som alle er med bad/toilet.            
 

2. dag Efter morgenmad på hotellet er der afgang med bus fra hotellet. 
 
Om formiddagen er der arrangeret besøg på Bryggeriet Urquell i Plzen, som lavede den 
allerførste pilsnerøl. Undervejs på den guidede tur får I et indblik i bryggeriets helt unikke 
bryggeproces. I kan se nærmere på det moderne besøgscenter, hvor bryggeriets opbygning 
og funktion kan følges. I kommer helt ind i bryggeriets hjerte og får chancen for opleve både 
bryghuset og kældrene til oplagring af øl. Der bliver naturligvis også mulighed for at smage 
en ufiltreret Urquell i de gamle kældre. 
  
Om eftermiddagen er der mulighed for at køre til Ceske Budejovice for besøg på Budweiser 
Budvar Bryggeriet. Ceske Budejovice blev grundlagt i 1265 af kong Otakar II, og har en 
spændende klosterkirke og et 72 m. sort tårn, hvorfra udsigten over området er helt 
fantastisk. Målet med udflugten er dog Budweiser Budvar bryggeriet. De nostalgiske 
maskiner på bryggeriet vidner om Syd Bøhmens lange øl-tradition.  
 
Alternativt kan I køre direkte tilbage til Prag, hvor der er mulighed for besøg og frokost på 
Mikrobryggeriet Chyne.   
 
Efter en indholdsrig dag indkvarteres deltagerne i dobbeltværelser med bad/toilet på Hotel 
City Club i Prag - www.city-club.cz. 
 

3. dag Efter morgenmaden på hotellet er der arrangeret en guidet sightseeing til fods i Prag. Nogle 
af højdepunkterne på turen er bl.a. Prags Borg, Karlsbroen, den gamle Rådhusplads og 
barokkirken St. Nicolas. Rundturen slutter med frokost på Restaurant Na Verandach.  

Tema: På rejsen skal vi tilbage til pilsnerøllens 
vugge - Tjekkiet. Den første pilsnerøl "Pilsner 
Urquell" kommer fra Tjekkiet og der dukker stadig 
spændende mikrobryggerier op i det tjekkiske 
øllandskab. 
 
    



 

 
Restauranten tilhører Staropramen Bryggeriet, som er det næste punkt i dagens program. 
Her får deltagerne en introduktion til ølbrygningens historie i Bøhmen. Rundvisningen 
kommer også omkring Staropramens historie og udvikling siden 1869. Deltagerne bliver ført 
gennem produktionsprocessen, og som afslutning er der mulighed for smagsprøver. 
 
Aftenen er fri til arrangementer på egen hånd. Vi vil meget gerne hjælpe med at 
sammensætte et aftenarrangment, som fx kunne være en middag på et mikrobryggeri, som 
har egen restaurant. 
 

4. dag Deltagerne spiser morgenmad på hotellet. 
  
Formiddagen bruges på et besøg på U Fleku Bryggeriet, hvor der også er mulighed for at 
spise frokost, hvis det bestilles.  
 
Til aften er der arrangeret fælles afslutningsmiddag på Restaurant og minibryggeriet U 
Medvidku. Beværtningen er kendt for sin gode traditionelle tjekkiske mad, og bygningerne 
har en historie, der går helt tilbage til 1466.  
 
Middagen består af aperitif, 4 retters menu med fri øl og softdrinks samt kaffe/te.    
 

5. dag Efter morgenmaden gør deltagerne sig klar til afrejse. 
 
Gruppen ankommer til Danmark i løbet af aftenen. 

 
 
Bemærk tillæg:  
-Tur til Ceske Budejovice inkl. besøg på Budweiser Brewery inkl. prøvesmagning fra kr. 150,- pr. person 
-Tur til Bryggeriet Chyne inkl. besøg og frokost fra kr. 150,- pr. person 
-Enkeltværelse kr. 250,- pr. person pr. nat  


