
Upptäck tillsammans

En weekend fylld av löparglädje 5–8 april

Följ med Resia till Prag halvmaraton och spring genom en av Europas 
vackraste städer. Loppet går längs med floden Moldau, vi springer på båda 
sidor floden och korsar den flera gånger över de vackra broarna. 

SPORTISIMO PRAG 
HALVMARATON #20 
med Malin Ewerlöf och Petra Månström

0771-92 92 92   www.resia.se

Resan görs tillsammans med Malin Ewerlöf 
och Petra Månström. Vid ankomsten joggar 
vi bort resdammet tillsammans och under 
gemensamma måltider får du deras bästa 
löpartips. Efter loppet firar vi såklart en väl 
genomförd prestation tillsammans!

Resan är för alla som vill ta på sig ett par 
löparskor och hänga med oss i Prag en helg.  
Du tävlar bara mot dig själv och springer för 
att det är roligt! 
 
Programmet, dag för dag
Torsdag 5 april
• Avrese från respektive hemort: 

Stockholm 09.10, Göteborg 09.35, 
Köpenhamn 11.30.

• Ankomst i Prag 12.45
• Transfer till hotellet
• Lättare lunch
• Jogga bort resdammet med Malin  

och Petra
• Gemensam middag

Fredag 6 april
• Formjogg med Malin och Petra
• Frukostbuffé
• Uthämtning av nummerlappar och besök 

på expot
• Stadsvandring
• Gemensam middag

Lördag 7 april
• Frukostbuffé
• Loppet
• Gemensam middag för att prata 

om loppet och fira ett genomfört 
halvmaraton!

Söndag 8 april
• Avresa hem
• Frukostbuffé 
• Fri förmiddag
• Vi landar i Stockholm 18.15, Göteborg 

18.00, Köpenhamn 15.55

Tips inför resan 
Detta är en resa för alla som vill springa 
ett halvmaraton, såväl nybörjare som vana 
tävlingslöpare, Men du får mer ut av loppet 
och har roligare om du har tränat innan.
Medeltemperaturen i Prag i april ligger 
runt 10 grader.

Boka på www.resia.se eller kontakta oss för 
mer information!

Malin och Petra



Hotel Royal Esprit ****

Upptäck tillsammans

Prisinformation:
Pris avser per person i delat dubbelrum.
Avresor:
Köpenhamn fr.  8.290:–
Stockholm fr.  8.990:–
Göteborg fr.  8.990:–

Försäkring 120:–/person
Avbeställningsskydd 285:– /person

I priset ingår
• Flyg Landvetter/Arlanda/Köpenham–

Prag i ekonomiklass inkl. flygskatter
• 3 nätter inkl frukost på Hotel Royal 

Esprit****
• Transfer till och från flygplats med 

svensktalande guide
• Lunch ankomstdagen
• 3 middagar enligt program
• Anmälningsavgift till Sportisimo Prag 

halvmaraton 7 april
• Svensktalande färdledare följer med på 

resan
• Gemensamma löprundor enligt program
• Stadsvandring i Prag 

Reservation för ev. prisändringar av skatter, 
valutakursändringar eller liknande utanför Resias 
kontroll.

Resfakta
Flygtider
5 april
Göteborg–Köpenhamn 09.35–10.20
Arlanda–Köpenhamn 09.10–10.20
Köpenhamn–Prag 11.30-12.45

8 april
Prag–Köpenhamn 14.40-15.55
Köpenhamn–Stockholm 17.05-18.15
Köpenhamn–Göteborg 17.15-18.00

Vårt hotell: 
Hotel Royal Esprit ****

Hotellet ligger ca 12 minuters promenad 
från starten. Hotel Royal Esprit är ett litet 
hotell i Art Deco-stil. Det ligger i Gamla 
Stan bara 5 minuter från Gamla Stanstorget 
och någon minut från shoppingcentrat 
Palladium. 
Alla 27 rum är stilfullt inredda och har privat 
bad/WC, minibar och TV.
På hotellet finns en restaurang och bistro 
som erbjuder mindre rätter.
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