
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Sø 10.06 To 21.06 8.895,- C/2
Sø 05.08 To 16.08 8.895,- C/2
Sø 26.08 To 06.09 8.895,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med halvpension fra og med 
aftensmad første dag til og med morgenmad 
sidste dag, udflugter (ex. entréer), samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 1.625,-
Fast plads i bussen: 360,-/240,-/180,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Rundrejse, 12 dage
HØJDEPUNKTER 
• Bøhmiske paradis

• Kutna Hora og Brno

• En aften på Karlsbroen i Prag

• Øl i Pilzen

• Naturskønne Karlovy Vary

 -
bergen

Prag

Ceske Budejovice

Cesky Krumlov

Brno



Der venter en perlerække af flotte, 
spændende og enestående steder og 
seværdigheder på denne interessante 
rundrejse i Tjekkiet. Vi kommer rundt 
til rigtig mange af de populæreste 
byer og besøgsmål, Tjekkiet kan til-
byde. Naturligvis skal vi også lige en 
tur omkring Den Gyldne Stad, Prag og 
nyde aftenstemningen på Karlsbroen, 
men ellers er det de mange andre byer 
i de spændende områder Bøhmen og 
Mæhren, der skal have vores opmærk-
somhed. 
På hele rundrejsen kører vi i vores 
egen danske ****bus og naturligvis 
med dansk chauffør og dansk rejsele-
der. Vi bor på gode *** og **** hoteller, 
som ligger fornuftigt placeret i forhold 
til byer, udflugtsmål og rejseruten. 
Kom med ”Så smukt har du aldrig set 
Tjekkiet før”!

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Hruba Skala
Efter påstigning går rejsen via Pad-
borg, Berlin og Dresden til Cesky Raj 
området, hvor vi skal overnatte på 
slottet Hruba Skala de næste nætter.

2. dag: Bøhmiske paradis
Vi begiver os mod nationalparken 
Bøhmiske Paradis. Vi besøger Pra-
chovske Skaly, som er klippeforma-
tioner nær Prachov i det sydøstligste 
hjørne af det tjekkiske paradis. Her er 
gennem årtusinder dannet fantastiske 
formationer i sandstenen. På en del af 
hjemturen har vi udsigt til paradisets 
”bomærke”, borgen Trosky.

3. dag: Besøg på Skoda fabrikkerne 
på vejen mod Prag
Vores rundrejse går videre, og vi skal i 
dag besøge bilfabrikken Skoda og Sko-
da Museet i Mlada. Vi får en interes-
sant rundvisning, både på museet og 
gennem produktionsområdet. 
Hen på eftermiddagen ankommer vi 
til vores hotel ved Prag, og efter aftens-
maden kører vi ind til centrum og su-
ger til os af de mange indtryk omkring 
Moldau og Karlsbroen. 

4. dag: Til Kutna Hora og Brno
Vi forlader Prag og kører mod sydøst, 
og vores første stop er i Kutna Hora, 
som er berømt for sit på en gang ma-
kabre og samtidig fascinerende ben-
hus, men som i øvrigt har mange 
andre seværdigheder. Vi besøger først 

Benhuset og derefter centrum, hvor 
der vil være mulighed for at besøge 
Barbara-kirken, som er en af de mest 
specielle gotiske kirker i Europa. 
Efter frokost fortsætter vi til Svetla nad 
Sazavou, hvor der er lejlighed til at be-
søge en moderne glasfabrik. Der kan 
gøres gode køb både på fabrikken og 
i byen. Til aften kommer vi til vores 
hotel ved Brno.

5. dag: Brno
Vi kører ind til Brno, som er Tjek-
kiets næststørste by og hovedbyen i 
Mæhren.
Eftermiddagen kan nydes med besøg 
i det mæhriske museum, et af kunst-
museerne, det tekniske museum eller 
Spilberk-fæstningen.

6. dag: Pernštejn borgen og Morav-
sky kras
Vores udflugt i dag går til Pernštejn 
borgen, som troner højt over Pernštejn 
by. Vi holder nedenfor og kører med et 
lille tog op til borgen. 
Vi forsætter gennem det smukke land-
skab til Moravsky kras, den mæhriske 
karst, som er fantastiske klippeforma-
tioner. Vi tager på en tur gennem Pun-
kevní jeskyně (Punkva-grotterne) og 
ser kæmpehaller, imponerende dryp-
sten og slugter, og vi afslutter med at 
sejle på Punkva under jorden.

7. dag: Mod sydvest til Ceske Budejo-
vice
Vi fortsætter mod sydvest og stopper 
første gang i Namest nad Oslavou, 
hvor vi kan beundre slottet og den ud-
smykkede barokbro. I Trebic bliver der 
lejlighed til at besøge byens UNESCO 
Verdenskulturarv, som udgøres af den 
jødiske ghetto og Prokop-basilikaen. 
Til sen frokost er vi nået frem til Telc, 
som har en utrolig markedsplads. 
Husene er udstyrede med prydgavle 
i renæssance og barok, så man nær-
mest føler sig hensat til Nederlandene 
Der er mulighed for at besøge slottet, 
slentre en tur på bymuren eller bare 
nyde opholdet på markedspladsen.
Sent på dagen kommer vi til Ceske 
Budejovice. Vi bor 2 nætter her.

8. dag: Lipno-søen og Cesky Krumlov
I dag besøger vi Lipno-søen, hvor den 
opdæmmede Vltava danner en sø på 
40 kilometers længde og 16 kilometers 
bredde. Her er der mulighed for en dej-

lig sejltur. Turen følger så Vltava til en 
af Tjekkiets mest charmerende byer, 
Cesky Krumlov. Højt over byen hæver 
borgen sig med sit 54 meter høje tårn, 
som giver en fantastisk udsigt over 
byen. Det er muligt at få en rundvis-
ning på slottet, som efter Prag er Tjek-
kiets næststørste slotskompleks.

9. dag: Mod Karlovy Vary via Pilzen 
og Marianske Lazne
Vi forlader Ceske Budejovice og nyder 
den flotte vestbøhmiske natur, mens 
rejsen går mod Karlovy Vary. Vi har op-
hold i den hyggelige ”ølby” Pilzen, med 
besøg på bryggeriet Pilsner Urquell og 
senere i den berømte kurby Marianske 
Lazne. Hen på eftermiddagen kommer 
vi til vores hotel i Karlovy Vary.

10. dag: Udflugt fra Karlovy Vary
En afslappet dag hvor vi begynder 
med en vandretur gennem byen. Un-
dervejs passeres Mlýnská kolonáda, 
hvor ikke færre end 5 af byens 12 hel-
bredende kilder springer under byg-
ningen. Vi fortsætter til Vřídelní ko-
lonáda hvor byens mest berømte kilde 
sender sit 72 grader varme vand op 
til 12 meter i vejret. Da Karlovy Vary 
i modsætning til Marianske Lazne lig-
ger i et temmelig kuperet område, er 
der mulighed for en lille tur i kabelba-
ne til udsigtspunktet Diana for derfra 
at nyde den smukke udsigt over byen. 
På tilbagevejen besøger vi Jan Becher 
Museet, som er en udstilling om de 
berømte kryddersnapse og -likører fra 
Karlovy Vary, særligt Becherovka, som 
der også bliver mulighed for at smage.
Resten af dagen er til fri rådighed, 
måske til et dejligt besøg i et af de be-
rømte kurbade.

11. dag: mod Halle
Ad smukke veje krydser vi Erzgebirge 
tilbage mod Tyskland. Vi passerer 
Oberwiesenthal, Chemnitz og Leipzig 
på vores vej mod hotellet ved Halle.

12. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden går rejsen tilbage 
mod Danmark.

Tjekkiske Perler


