TUR TIL TJEKKIET- NÆRMERE VESTBØHMEN I
2018
FRA DEN 3 JUNI 2018 TIL DEN 14 JUNI 2018
I 2018 går turen til området Vestbøhmen, som byder på bjerge, stor skove, og således en dejlig natur. Vi skal bo i den
verdensberømte kurby trekant.
Vi skal bo på campingpladsen Baldi http://baldi.cz/de/ Autokemp Baldi Jesenice 3, 350 02 Okrouhlá tæt
på byen Cheb

Prisen for denne tur er: 6.975,00 kr.

Der tages forbehold for kursændringer

Og for dette får i : 11 overnatninger med strøm med 2 personer i bilen
11 x 3 rundstykker
9 busudflugter med lokal dansktalende guide. Og alle entreer betalt
7 x menu
En festmiddag med musik
Spisning efter infomøde
Turen er lavet i samarbejde med ASAP travel ved Magdalena Jirkova
Søndag den 3 juni 2018
Ankomst til pladsen, hvor vi Joan og Preben samt vores guide Magdalena vil byde velkommen til info møde klokken
1700. Efter info møde er der spisning.
Mandag d. 4. 6. 2018 – byen Cheb

Cheb
Cheb
Campingpladsen
Campingpladsen
Det er vigtigt, at lære den tætteste by på pladsen at kende. Så i dag har vi en tur til byen Cheb. Cheb er et af de
ældste og vigtigste byer i Tjekkiet og vi lave en grundigt 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. 5. 6. 2018 – Jachymov – det kommunistiske fængsel + bjergkæden Krusne horz
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. De kommunistiske fængsler var slemme og det skal
vi kigge på på denne udflugt. Turen er ikke sjovt, men den giver utrolig meget.
Efter frokost kører vi med liften op på toppen af bjerget Klinovec - over 1200 m over havet – og nyder udsigt derfra.
Det bliver en af de længere dage, men fuld af oplevelser.
Onsdag d. 6. 6. 2018 – Mariánské Lázně

Marianske Lazne er velegnet som Kurd by og ferie by. Den er den yngste af den berømte kurby trekant. Byen har
over 40 kilder med forskellig sammensætning. Byen er utrolig smukt og bliver kaldt for byen i parken, parken i byen.
Efter ankomst til byen starter vi med et besøg i en park med ca. 25 miniaturer – tjekkiske bygninger, slotte og andre
seværdigheder som har stor betydning for Tjekkiet og tjekkerne. Dvs. på cirka en lille time vi nå at se hele landet.
Bagefter en kort byrundtur til fods, 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 mineral kilderne. Efter frokost bliver der
også tid til at gå en tur på egen hånd.
Torsdag d. 7. 6. 2018 – Thun porcelæn fabrik

Tjekkiet er kendt for krystalglas og øl, men ikke mange danskerne er klar over, at Tjekkiet har også en stor
produktion af porcelæn. I dag besøger vi et af de ældste porcelæn fabriker – Thun – der er blevet grundlagt i 1794 og
regnes for de største midt i Europa. Vi ser deres udstilling med fin håndmalede porcelæn og selvfølgelig også selve
produktion. Der vil også være mulighed for at handle i deres butik til fornuftige priser. Frokost i kantinen på

fabrikken.
Fredag d. 8. 6. 2018 Porcelæn
Porcelæn
Marked
Marked
Fri dag
Lørdag d. 9. 6. 2018
En tur til det lokale marked, hvor man handler med vietnameserne og føler sig som i Asia. Marked ligger tæt på det
tyske grænse og regnes blandt de store i Tjekkiet. Så mon ikke man finde noget sjovt, man gerne vil have med hjem?
Vi kører dertil med bussen og har cirka 2,5 – 3 timer på egen hånd.
Og om aftenen holder vi fest på pladsen, med lokale retter og musik.
Søndag d. 10. 6. 2018 – tjekker vs. tysker
Vi opholder os i området tæt ved grænsen og i dag skal vi høre, hvordan var/er forhold mellem tjekker og tysker.
Hvordan var det før anden verdenskrig, hvad sket under krig og hvorfor har man stadig i dag forladte landsbyer i
området? Hvad sket i 1951 på pilgrim sted Loreta?
Mandag d. 11. 6. 2018 - sommerfugle, en udslukt vulkan og tørvemose
I dag skal vi til naturen. Vi besøger et drivhus med sommerfugle, en udslukt vulkan, hvor man kan se størknet lava og
vulkansk aske og den 221 ha store tørvemose området med slamvulkaner, varme kilder, interessant flora og fauna.
Området rummet et af de mærkværdigste naturfænomener i Europa. Vi går en tur på ca. 1,5 km undervisningsrute,
som løber forbi de vigtigste seværdigheder. Stien består af gangbrædder, da man ikke kan gå i mosedynden. Det er
dog den eruptive virksomhed, der fanger opmærksomheden mest. De såkaldte mofetter er op til 80 cm brede,
tragtformede åbninger i jorden, hvor kuldioxiden står og bobler.
Tirsdag d. 12. 6. 2018 – 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. 13. 6. 2018 – præmonstranserkloster Tepla
Munke kloster er blevet grundlagt allerede i 1193 og ejede over 9000 ha marker og 6000 ha jord. Da kloster var på sit
højeste, rummede det møller, bryggeri, salthus, apotek og gæstgiveri. Kloster husede munke frem til slutning af
anden verdenskrig, men da kommunisterne kom til magten blev alle munkene fængslet og klosteret blev lavet om til
kaserner. I dag er det igen præmonstranter, det ejer stedet og vi hører den spændende historie og ser blandt andet
det prægtige bibliotek, hvis sal er 25 m lang,12 m bred og 16 m høj.
Torsdag d. 14. 6. 2018
Afgang efter individuel behov

Tilmelding til denne tur er søndag den 22 oktober 2017 klokken 12.00 på telefon 28302894 og kun
telefon.
Der får i et kontrolord og et nummer, som skal stå på alt i sender, blandt andet den mail i skal sende til
Joan straks ved indbetaling, idet vi så har jeres mailadresse.
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000,00 er indbetalt til konto 5385-0000532847.
Mail joan@bagge148.dk
Der tages forbehold for ændringer, da man aldrig ved hvad der kan ske, der er meget der skal falde på
plads
Joan og Preben
2748

