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Avfärd 
Avfärd till Prag kommer att ske tisdagen den 22/3 kl 22:00. 

 

Samling för inpackning i bussen vid Arena Park (p-huset vid stadsparken), kl 21:45. 

 

Resan går vi färjan Gedser - Rostock (avfärd 01:30, restid ca 2 tim). 

 

Beräknad ankomst till Prag innan lunch på onsdagen. 

Hemkomst 
Vi kommer att åka hem när vi spelat klart på måndagen den 28/3. Då spelschemat ej 

är fastställt och vi inte vet hur långt vi har lag kvar i turneringen kan vi i nuläget inte 

ens spekulera i när detta blir. 

 

Räkna med ca 15 timmars hemresa. Eventuellt kan vi alltså komma hem först framåt 

morgonen den 29/3. 

 

Hemresan går via Rostock - Gedser och vi har en bokning kl. 22:15. 

Pass 
Alla måste ha giltigt pass med sig! 

Försäkringar 
Ta med kort/bevis från försäkringskassan som ger rätt till sjukvård om man behöver 

uppsöka läkare/sjukhus. 

 

I övrigt är det upp till var och en att kontrollera vilket försäkringsskydd man har. 

Pengar 
Killarna har betalt för allt på plats i Prag inkl. alla måltider. 

 

De behöver ha med sig pengar för mat, förmodligen på vägkrog, på vägen dit och 

hem. 

 

Utöver detta kan fickpengar behövas!! 

Valuta 
Lokal valuta är tjeckiska Koruna. Vanligtvis får man bäst växlingskurs om man växlar 

hemma. 

 

Observera att vid matstopp i Tyskland på färdvägen är det Euro som gäller. 

Boende 
Hotel Prague City 

 

http://www.hotelpraguecity.com/  

http://www.hotelpraguecity.com/
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Transporter i Prag 
Vi kommer inte att använda bussen i Prag. 

 

Alla transporter sker med lokala transportmedel (spårvagn, t-bana, buss). Spelare och 

ledare åker fritt med deltagarkort för turneringen som de erhåller. Övriga betalar för 

sina resor. 

Ordningsregler 
Killarna kommer att bo i 4-5-bäddsrum. Ett antal rum kommer därför inte ha någon 

ledare, men vi vet att många av killarna klarar av detta utan några problem. 

 

Alla förväntas följa de regler och direktiv som ledarna sätter upp samt de allmänna 

ordningsregler som gäller på hotellet. 

 

Skulle det mot förmodan inte fungera så vidtar vi nödvändiga åtgärder t.ex. flytt till 

ett annat rum. 

Säkerhet 
Tänk på vilka värdesaker som tas med och hur det hanteras under resan. Be gärna 

killarna anförtro värdesaker hos de vuxna som är med.  

 

Som i alla storstäder förekommer det gott om ficktjuvar. 

Turneringsinformation 
http://www.phc.cz/  

 

Vi spelar i klass D-boys med 68 lag anmälda.  

Anmälda lag: http://clubzone.phc.cz/homepage/teams-by-categories?lang=en 

  

http://www.phc.cz/
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Packlista 
 

Matchställ:  

 Skor 

 Svarta strumpor 

 Svarta Puma shorts 

 Matchtröjor – vinröd samt vit 

Övrigt till match: 

 Vattenflaska 

 Träningsoverall 

 Knäskydd (om man har) 

 Boll 

Hygien 

 Två duschhanddukar 

 Tandkräm 

 tandborste 

 schampo etc  

Ombyte, kläder 

 T-shirts 

 Underkläder  

 Pyjamas 

 strumpor 

 Byxor 

Skor, etc 

 Skor för utomhusbruk, gärna gympaskor 

Övrigt 

 Liten ryggsäck för dagligt bruk.  

 Liten plastpåse och svart sopsäck 

 


