
Tur til Tjekkiet 21-5 til 1-6  2023.  
Turen vil gå til Vestbøhmen, et område der byder på bjerge, skove og en fantastisk natur. 

Vi skal bo i den verdensberømte kurdby trekant.. 
Vi skal bo på pladsen Dřenice ved Jesenice sø  http://www.kempdrenice.cz/cz/ 

 

Pris for turen med 2 personer: Er 35200 CZK og det er ca 10.800 kr. prisen er en ca. Pris, da vi ikke kan få 
de endelige priser før i marts måned grundet den store inflation, samt kursen, som går lidt op og ned. 
For denne pris får du: 
11 overnatninger på campingpladsen inklusiv strøm. En velkomst middag på ankomstdagen. 9 udflugter i 
bus med dansktalende guide.8 middage på turene. En fest med lokale retter. Alle entreer betalt. Samt 
rundstykker hver morgen 
 
Søndag d. 21. 5. 2023 
Info møde kl. 17.00  
Mandag d. 22. 5. 2023 – byen Cheb 
Det er vigtig, at lære den tætteste by på pladsen at kende. Netop derfor i dag har vi en tur til byen Cheb. Cheb er et 
af de ældste og vigtigste byer i Tjekkiet og vi får en grundig rundvisning der. Vi ser blandt andet det ældst bevarede 
bygningsværk – borgen, torv med elleve handelshuse fra 1200-tallet, rådhuset, den barokke Samsonbrønd m.m.  

                         
 
Tirsdag d. 23. 5. 2023 – Jachymov – det kommunistiske fængsel + bjergkæden Krusne hory  
Alle ved, at Tjekkiet er et tidligere kommunistiske land, men desværre ikke alle er klar over, hvor slemt det var, at 
leve i de kommunistiske tider. Den værste periode var omkring 1950, hvor kommunisterne arresterede alle dem, 
som var mod regimet. Demokratiet eksisterede kun på papiret. Vi har tidligere besøgt stedet, hvor fandtes et af de 
kommunistiske fængsler og nu er det på tiden at vi kommer tilbage. Senere på dagen kører vi igennem bjerger, hvor 
tidligere boede det tyske mindretal og som er blevet forladt efter krigen.   
Det bliver en af de længere dage, men fuld af oplevelser.  
Onsdag d. 24. 5. 2023 – kurdby Mariánské Lázně og et bryggeri 
 

       

 
 Torsdag d. 25. 5. 2023 – alt mulig dag 
I dag skal vi høre om alt muligt – bl. an. skal vi høre om landbrug og lær, 
hvordan mælk, korn eller mel blev forarbejdet, hvordan slagtningen 
foregik, eller prøv selv at tærske kornet. Vi skal også beundre en samling historiske vogne, herunder en barokke 
herregårdsslæde og en skinnende præstervogn. Og hver skal lave sin egen stearinlys. På hjemtur kører vi gennem 
byen Sokolov, som er nok en af de grimmeste byer i Tjekkiet og bliver aldrig vist frem til turister  
 

Vi starter dagen med en byrundtur i 
kurbyen Mariánské Lázně, hvor vi ser alle 
de vigtigste steder. Hovedpunkt er nok 
kurkolonnaden med den syngende 
fontæne. Vi kommer selvfølgelig også til 
at smage på nogle af de minerale kilder 
og have noget tid på egen hånd.  
Bagefter kører til en restaurant, hvor vi 
spiser frokost og når vi har spist, skal vi 
have en rundvisning på det lokale 
bryggeri og smager på det lokale øl – og 
deres mørkt øl blev nummer 2 i 
konkurrence European Beer Star, som 
deltog 2395 forskellige øl fra 44 lande. 
 



   
 
 
Fredag d. 26. 5. 2023 
Fri dag 
 
Lørdag d. 27. 5. 2023 
En tur til det lokale marked, hvor man handler med vietnameserne og føler sig som i Asien. Marked ligger tæt på det 
tyske grænse og regnes blandt de store i Tjekkiet. Så mon ikke man kan finde noget sjovt, man gerne vil have med 
hjem? Vi kører dertil med bussen og har cirka 2,5 – 3 timer på egen hånd.  
 
Om aftenen fest på restaurant på pladsen. 
 
Søndag d. 28. 5. 2023 – en tur efter skat   
Som vi plejer, om søndagen har vi kun en eftermiddags tur og i dag ser vi noget helt særligt. 
Året er 1985, og kriminalpolitiet leder efter en form for værdifuld genstand, der befinder sig et sted på landet, og 
som en ukendt udlænding er interesseret i. De har kun få spor, og det er næsten umuligt at løse sagen. Til sidst 
finder de en skat gemt under slotskapellets gulv i Bečov nad Teplou - en smukt dekoreret guldkiste, der kan dateres 
tilbage til det 13. århundrede, og som indeholdt Skt. Maurus’ jordiske rester. Relikvieskrinet er et af de smukkeste 
eksempler på middelalderligt guldsmedearbejde og er det andet mest værdifulde relikvie i Tjekkiet lige efter 
kronjuvelerne. 

  
Mandag d. 29. 5. 2023 – ridehal og en tur til Las Vegas  
I dag kører vi først til tjekkisk største ridehal. Ridehallen er samtidig den anden størte i Europa (den største er 
berømte Spansk rideskole i Wien). Vi har en rundvisning der, stedet bliver åbnet specielt til os. Vi kan glæde os til at 
høre den spændende historie, hvordan blev salen bygget, ødelagt under kommunismen og restaureret igen. Efter 
rundvisning kører vi videre til det tjekkiske Las Vegas – I vil aldrig tro, at noget lignende findes i Tjekkiet og der får vi 
frokost og lidt sjovt med at spille... 

       
 
Tirsdag d. 30. 5. 2023 – kurby Karlovy Vary 
Vi kører en tur til Karlovy Vary – en af de smukkeste byer i hele Tjekkiet. Byen er et af de mest besøgte kursteder i 
landet, hvor man har fundet flere tusinde mineralkilder. Ærligt sagt – byen kan ikke beskrives, den skal besøges.  
Efter vores ankomst til byen starter vi med en byrundtur igennem selve byen. Der er så meget at se på – 
kolonnaderne, sanatorierne, hotellerne, alleer, parker, lystslotte og meget mere. Efter byrundtur og frokost vil der 
være tid på egen hånd – man kan nemt bruge flere timer der  
Sidst på eftermiddagen et rundvisning på Becherovka. Becherovka er den mest berømt tjekkiske likør og kaldes i 
Tjekkiet for Karlovy Varys trettende mineral kilde og vi får lov at smage på flere forskellige slags. 



 

    

 
Onsdag d. 31. 5. 2023 – borgen Loket 
Det er vores sidste dag og derfor skal vi på en kortere tur. I dag besøger vi borgen, der ligger meget malerisk på en 
klippetop over floden Ohře. Borgen bevogtede i gamle dage den vigtige handelsrute fra Nürnberg til Prag og i dag 
byder på en spændende rundvisning med bl. an. en tortur kammer. I selve byen Goethe daterede med sin 18 år 
gamle Ulrike.  
 
 
Tilmelding til denne tur er 30 januar 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. Mail: joan@bagge148.dk    
  
Tilmelding er først gældende når depositum på 1500. kr. er indbetalt på konto 5385 000532847.  
 
Restbeløbet på turen skal indbetales 21-04-23. Depositum betales kun tilbage hvis turen aflyses grundet krig og 
corona 
 
Der tages forbehold for ændringer, da der er meget, der skal falde på plads. 
 
Mange hilsener 
Joan og Preben 2748 
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