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 Et operaeventyr i Praha     27.-30.04. 2023 

En storslått by kombinert med intet mindre enn 3 høy-kvalitets 
operaforestillinger i en av de vakreste konsertsalene i Europa, gir 

deg musikalske opplevelser du sent vil glemme. Majestetiske kirker, 
brosteinsbelagte gater, historiske monumenter – Praha er ikke bare 

en by, det er verdens største utendørs museum. 
 

Dag 1 – Ankomst og "Il Barbiere di Siviglia" 

Oppmøte på Sola flyplass hvor din Boreal Adventure reiseleder bistår med 

innsjekking. Avreise med Norwegian kl. 08:15, via Oslo, ankomst Praha kl. 

12.10. Ved ankomst drar vi til Hotel Leonardo for innsjekk og middag. 

Hotellet ligger 350 meter å gå fra Nasjonalteateret. På kvelden går vi på 

den første av tre forestillinger: "Il Barbiere di Siviglia" på Nasjonalteateret. 

Operaen er Rossinis mest kjente, og den ble høydepunktet i hans karriere. 

Operaen er på italiensk med tsjekkisk eller engelsk undertekst.  
 

  
Foto: Zdeněk Sokol  
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Dag 2 – Prahaborgen og "Carmen"  

09:30 Frivillig vandring i Praha med lokalguide: I dag besøker vi Praha-

borgen, verdens mest historiske slott. Vi blir transport med egen buss til 

borgen, men returnerer til fots. Vi skal beskue St. Vitus-katedralen med sin 

utpregede gotiske arkitektur og 33 meter høye midtskip, i tillegg til å lære 

om viktige politiske hendelser som påvirket Europas historie - visste du at 

tsjekkere har en trang til å kaste folk ut av vinduet? Fra borgen rusler vi 

nedover til den berømte Karlsbroen, hvor guidingen avsluttes. 

Ettermiddagen står til fri disposisjon, mens på kvelden samles vi på 

Nasjonalteateret for en ny forestilling, denne gang Bizets "Carmen". 

Operaen er på fransk med tsjekkisk eller engelsk undertekst. Forbered deg 

på en fortryllende opplevelse! 

 
    Foto: Zdeněk Sokol    

Dag 3 – Gamlebyen og "Turandot"  

09:30 frivillig vandring i Praha: Gamlebyen og Det jødiske kvarteret. 

Gamlebytorget, Det astronomiske uret, Det jødiske kvarteret – fantastisk 

arkitektur og håndverk hvor enn du ser. På kvelden beveger vi oss til 

Nasjonalteateret igjen, og dagens forestilling – Puccinis siste opera 

"Turandot". Den er på italiensk med tsjekkisk eller engelsk undertekst. 

Nasjonalteateret regnes som selve episenteret i den tsjekkiske nasjonale 

oppvåkningen på slutten av 1800-tallet, og dette ser man på utsmykningen 

både inni og utenpå – de sparte ikke på noe! 
Foto: Patrik Borecký 
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Dag 4 – Hjemreise  

Tidlig frokost på hotellet før vi blir transportert til flyplassen. Avreise med 

Norwegian kl. 10:40, ankomst Oslo lufthavn kl. 12:40. På Oslo Lufthavn har 

vi ca. 1,5 time før setter oss på siste fly kl. 14:15, og ankommer Sola 

lufthavn kl. 15:05.  

 

Reisefakta 
Dato: 27.- 30. april 2023 

Pris: kr 14 990,- per person i dobbeltrom 

Påmeldingsfrist: 19.01. 2023 

 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 

 Flyreise Stavanger - Praha tur/retur med Norwegian 

 3 netter på Hotel Leonardo i Praha, inkludert frokost 

 1 middag på hotellet 

 Turistskatt 

 Billett til Il Barbiere di Siviglia, Kat.1  

 Billett til Carmen, Kat. 1 

 Billett til Turandot, Kat.1 

 Program og transport med egen buss iht. til programbeskrivelse 

 

Ikke inkludert:  

 Enkeltromstillegg, 3 netter kr 2425,-  

 Drikke til måltidene 

 Evt. tips til lokalguide 

 

Påmelding til Boreal Adventure: Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord  

Telefon 51 82 02 10 / epost reiser@boreal.no   
 
Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navneendring kan medføre merkostnader).  
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Nasjonalteateret i Praha regnes for å være 

"alma mater" av tsjekkisk opera. Det åpnet 

11. juni 1881, ble rammet av brann kort tid 

etterpå, men gjenåpnet i november 1883.  

Vi har fått tildelt billetter i Kategori 1, det vil 

si området rett foran scenen i den blå 

sirkelen som vist. Alt ligger til rette for tre 

fantastiske operaopplevelser!   
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