Efterårstur til Tjekkiet til de bjergrige egne i
området Krkonose
Turen er fra den 4.9 – 15. 9. 2022
Prisen for denne tur vil være 8.889. kr. per vogn med 2 personer
Vi skal bo på pladsen Holiday Park Vrchlabi http://holiday-park-vrchlabi.cz/
Dette er hvad I får for denne pris:
1x fællesspisning på pladsen ankomstdagen
11 overnatninger på pladsen med strøm.
3 styk morgenbrød per vogn i 11 dage.
9 udflugter med dansktalende guide med alle entreer betalt.
7 gange frokost på udflugterne
1 fest med festmiddag
Og hvad skal vi opleve.
Info møde på ankomstdagen, som er søndag den 4.9. 2022
Vi skal besøge Spindleruv Mlyn, hvor vi får en omvisning og får noget om byen at vide, det er et sted
hvor mange tager på skiferie, og så skal vi besøge en atombunker der blev bygget i 80 `er og som kunne
huse op til 200 mennesker i 14 dage.
Vi skal ud og se, et fantastisk fæstningsværk som blev bygget til at modstå tyskerne, dog kom det aldrig i
brug, da München aftalen satte en stopper for at gøre det færdig, men der står en hel del tilbage, og det
skal vi ud og se, og få en fortælling om hvad det skulle have gjort.
Og når vi nu er i Tjekkiet, ja så skal vi også på et mikrobryggeri, og se en ridder turnering
Vi spiser på bryggeriet
Når vi nu er i de højeste bjerge i Tjekkiet, ja så skal vi på besøg og høre om bjergrednings tjenesten, og se
de hunde der er med til af finde folk i lavinerne, når der sker et lavineskred.
Og så skal vi i dag smage på det Tjekkiske smørrebrød, og smage en typisk tjekkisk kage, som de siger
ikke findes andre steder i verden.
Når man nu er i et skiområde, ja så skal vi til byen Jilemnice, og se et skimuseum, og høre om udviklingen
af vinterskisporten i Tjekkiet, og så tid på egn hånd
Om aftenen er fest på pladsen.
Og så som noget helt andet, skal vi også besøge stedet hvor der laves typisk tjekkisk julepynt. Stedet vi
skal besøge, er det sidste i landet, alle andre er blevet lukket. Vi ser hele produktionen, og ser det
fantastiske håndarbejde der bliver lavet. Og så kan man også prøve at lave sit eget julepynt.
Da vi havde fest i går, tager vi først afsted over middag.

Da vi nu er i Tjekkiet, hvor Skoda bliver lavet, ja så skal vi ind og se fabrikken, museum, samt kantinen i i
byen Mlada Boleslav. Så der er noget at glæde sig til, når vi skal se de flotte gamle biler samt høre
historien om hvordan Skoda fabrikken startede.
Vi skal en tur til byen Vrchllabi. Der skal vi på byrundtur gennem byen, og se de oprindelige egnshuse, og
samt kirken.
Vi skal på gåben denne dag, og efter frokost er der tid på egen hånd.
Og man kan ikke komme til Tjekkiet uden at være på glasværk. Dette glasværk er lidt speciel idet de også
har deres bryggeri, så vi får en tur gennem glasværket og prøve smager deres øl, og får selvfølgelig også
mulighed for at købe de berømte tjekkiske glas.
Programmet er vejledende og der kan ske ændringer
Tilmelding til denne tur er hurtigst muligt, på telefon 28302894 til Joan.
Her får i et kontrolord og et nummer, som skal stå på alt i sender, både indbetalingerne, og den mail i skal
sende til Joan, straks ved tilmeldingen, idet vi så har jeres mailadresse.
Joan Mail. joan@bagge148.dk
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000. kr. er indbetalt på
konto 5385 000532847.
Mail: joan@bagge148.dk
Der tages forbehold for ændringer, da der er meget, der skal falde på plads.
Mange hilsener
Joan og Preben
2748

Billeder fra campingpladsen

Billeder fra Fæstning

Billeder fra ridderturnering

Billeder fra julefabrikken

Fra Julepyntfabrikken

Fra lavineredningstjenesten

