TUR TIL TJEKKIET FR DEN 29. MAJ - TIL 9. JUNI 2022
NÆRMERE BETEGNET ØSTBØHMEN – EVENTYRLANDET
VI SKAL BO PÅ CAMPING ROZKOS www.atcrozkos.cz
Den ligger ned til søen Rockos, og i gåafstand til byen Zeska Skalize

Pris per vogn med 2 personer bliver på 8.785,00 kr.
For denne pris får i:
11 overnatninger på camping Rozkos inklusive strøm.
3 x rundstykker per vogn i 11 dage
9 udflugter med alle entreer betalt samt dansktalende guide
9 frokoster på turene
En festmiddag med lokale retter
Middag på ankomstdagen
Vi skal til et område i Østbøhmen, som er meget elsket af tjekkerne selv fordi de syntes, at det er fyldt
med eventyr, samt en fantastisk natur, og det skal vi så opleve.
Program.
Søndag den 29.5.2022
Velkomst møde hvor vi sammen med vores guide Magdalena, vil være på pladsen og byde jer
velkommen og fortælle om turen samt praktiske ting, og der vil så være fællesspisning på pladsen.
Mandag den 30.5.2022 – byen Nachod
i dag besøger vi byen Nachod, den største by tættest på pladsen, den er kendt for textil, gummi og den
lokale øl Primator. Byen ligger kun 10 km fra pladsen og derfor er det vigtigt, at lære den at kende
allerede en første dag. Vi kommer forbi slottet, hvor den danske prinsesse Louise levede, som var datter
af Frederik den 8. og dronning Louise. Vi skal en tur gennem byen, og efter frokost er der tid på egen
hånd til at handle.
Tirsdag den 31.5.2022 – klippelabyrint Adrspach
Turen i dag er ud i naturen, i Østbøhmens nordøstlige hjørne, tæt ved den Polske grænse.
Klipperne ligger i 550 – 786 m højde og består af hvidgullig skifersandsten der er mere end 80 mill. År
gamle. Her skal vi på rundtur. Det er et af de største klippemassiver ikke bare i Tjekkiet men i hele
mellem Europa, turen er på 4 km. Turen er fantastisk flot og vi tager os god tid, så alle kan følge med.
Onsdag d. 1.6. 2022 tjekkiske forfattere + landbrug.
Der er ikke mange danskere der kender tjekkiske forfattere, så det vil vi ændre lidt på i dag. Vi besøger
museet for Karel Capek, han opfandt ordet robot i 1920.
Vi vil køre igennem smukke landsbyer og en flot natur, besøge de lokale steder og høre om tjekkisk
litteratur, og afslutte med et besøg hos en lokal bonde og høre om tjekkiske landbrug.
Torsdag d. 2.6.2022
I går var vi kulturelle, i dag skal vi på et lokalt bryggeri i Horice, og så er byen kendt for sine søde sager og
dem skal vi også smage på, samt se de kunstværker som billedhuggere fra hele verdenen har lavet, og de
mødes hvert år i byen.
Fredag den 3.6.2022
Fridag hele dagen

Dette eer noget af det vi skal se
Lørdag d. 4.6.2022 tur til marked i Polen samt fest om aftenen
Vores tur i dag går til Polen, hvor vi skal på et Polsk marked, hvor man kan købe næsten alt, og alt til
mere end fornuftige priser, vi får 3,5 timer til at gå rundt, og se hvad vi får med hjem.
Og så holder vi fest om aftenen.
Søndag d. 5.6.2022 fæstning og kasematter Josefov.
I dag er det en eftermiddags tur til fæstningen Josefov fra 1780. fæstningsværket, hvor der blev brugt
500 mill. Mursten, det tog 9 år at bygge den, og blev udført af 11 000 soldater samt et stort antal civile
arbejdere. Kassematerne er gange på 60 km. Og er helt enestående i Europa, så det skal vi selvfølgelig
se.
Mandag d. 6.6.2022
I dag skal vi prøve noget helt andet idet vi skal op og gå i trætoppene, bare rolig det er på en sti, og vi
kommer helt op i 45 meters højde, og på vej ned ja der skal vi køre i bobslæde, så der er noget at glæde
sig til. Og så lige et smut hen og se hvor den tjekkiske præsident Vaclav Havel havde sit feriehus, og hvor
han døde i 2011.
Tirsdag d. 7.6. 2022
Så er det tid til slotsbesøg, nemlig slottet i Opocno. Slottet er opført på stedet for en middelalderlig
bosættelse. Der er en fantastisk udstilling af genstande fra Afrika, Amerika samt et fantastiksbibliotek,
og et af Tjekkiets største samlinger af våben.
Selve parken er på 22 hektar og der er en stor dyrepark.
Onsdag d. 8.6.2022
Vi er ved at være færdig for denne gang, så i dag skal vi ud på en gåtur, for at få lidt mere at vide om den
mest kendte tjekkiske bedstemor, som alle tjekker kender, og vi oplever en masse på denne tur.
Torsdag den 9.6.2022
Så er det tid til at sige tak for denne gang, og vi tager stille afsted i løbet af formiddagen.
Der tages forbehold for rettelse, samt valutaudsving
Tilmelding til denne tur er den 6. februar 2022 klokken 09.00 på telefon 28302894 til Joan.
Her får i et nummer og kontrolord, som skal stå på alt i sender, bland andet den mail i skal sende til Joan,
straks ved indbetaling, idet vi så har jeres mailadresse.agge148.dk
Mail. joan@bagge148.dk
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000. kr. er indbetalt på
konto 5385 000532847.

Joan og Preben
2748

