Tur til Tjekkiet 26 maj til 6 juni 2019
til byen Podebrady, som ligger øst for Prag ved Elben
Turen laves i samarbejde med ASAP Travel med Magdalena
Vi skal bo ved byen Podebrady, og har kun 1,5 km til centrum af byen

Prisen for denne tur bliver for 2 personer i en vogn 7.195,00 ved 25 vogne
Der tages forbehold for kursændringer.
Og for denne pris får i:
11 overnatninger på campingpladsen med strøm der er wi-fi på pladsen
Velkomstmiddag ved ankomst
3 rundstykker per vogn i 11 dage
8 udflugter med bus og dansktalende guide
8 middage på turen
1 festmiddag med dans
Alle entreer samt dansktalende guide og bus til alle udflugter
Vi har nu indkøbt guideradioer, så alle kan høre hvad guiden fortæller.
Program for turen.
Søndag den 26. maj 2019 ankomst til pladsen, hvor vi vil være der til at modtage jer.
Info møde klokken 18.00 derefter spisning på pladsen
Mandag den 27. maj 2019 Podebrady med besøg på glasværk.

Pladsen ligger lige ved byen, så i dag er det byrundtur. Byen er kendt for sit mineralrige vand, og er
derfor et godt besøgt kursted. I byen findes også et meget kendt glasværk, der skal vi på rundvisning,
og vi får mulighed for at købe glas med hjem til fornuftige priser.
Frokost spiser vi på det lokale bryggeri, hvor vi også får en rundvisning.
Tirsdag den 28. maj 2019. i dag skal vi ud i naturen, samt se de hvide hjorte.

Vi var inde i byen i går, så i dag er det naturen. Først besøger vi en dyb kløft ved den gyldne å som
skærer sig ind i Kanka bakkerne. Vi skal ud på en lille gå tur ca. 2 km, igennem den smukke natur, og
høre de lokale legender. Så spiser vi frokost, og kører så videre til Zleby- det er en park, hvor der
findes hvide hjorte, og mange vildfugle, det hører vi et kort foredrag og kommer tæt på hjortene.
Onsdag den 29. maj 2019. Kutna Hora

Dette er et klenodie af middelalderby. Fra det 13 århundrede udvandt man sølv i byen. Derved blev
byen så velhavende at den kunne konkurrere med Prag om førerstillingen i et par århundrede.
Vi skal på besøg i ben kapellet. Der er mange udsmykninger der er lavet af knogler fra sløjfede
grave, og der er mange. Vi skal også på byrundtur, fra SKT. Barbara kirken, og forbi de gamle
sølvminer, og frokost spiser vi i byen. Og så får vi tid på egen hånd.
Torsdag den 30. maj 2019 Stutteri Kladruby

vi skal besøge det stadigt fungerende stutteri i verden. Dronning Margrethe har eksempelvis elleve
skimlede Kladruber hingste. Disse trak kareten til prinsesse Alexandra og Prins Joakims bryllup.
Stutteriet blev færdig i 1579, hvor kejser Maximillian II importerede en del andalusiske hingste til
Tjekkiet, andaluseren kendes i dag under navnet Pura Rasa Espanola. Her blev de spanske heste
krydset med Frederiksborgere, Napolitanere, Holstenere og Oldenborgere, samt lokale heste. Vi får
det hele at se, og der er et udsigtstårn, så man kan se det hele fra oven.
Fredag den 31. maj 2019.
Vi holder fri og kan lave lige hvad vi vil.
Lørdag den 1. juni 2019 Tigre, løver og sukkerroer.

Ja en lidt sjov sammenblanding, men først skal vi høre en fortælling fra en mand, der hele sit liv
arbejdede med tigre og løver i cirkus, og så se på hvordan man laver dressur. Men det er ikke alt
hvad vi skal i dag. Som de fleste ved kræver sukkerroer frugtbar, sund lerholdig jord, samt høj

sommervarme. Alt dette har området her, og derfor har man altid dyrket sukkerroer her. Her var
mange sukkerfabrikker og roerne skulle jo transporteres dertil. Hvordan jo med damptog. Og sådan
et skal vi ud at køre med i dag.
Og så er der fest på pladsen om aftenen, med musik og underholdning.
Søndag den 2. juni 2019 vi skal på værksteder
Vi kører til en by Ostra. Der skal vi besøge forskellige værksteder, og vi får selv lov at prøve at lave
stearinlys, sæbe, dukke, og prøve at slibe sten, lave et reb m.m. og så på havevandring, hvor vi lærer
om den tjekkiske natur.
Mandag den 3. juni 2019 slottet Louten

I dag bliver vi væk! Nej ikke helt, men vi skal have det sjovt. Vi skal besøge et slot hvor der findes 12
forskellige labyrinter, og så er det om man kan finde ud igen ?? og når maner kommet ud ?, ja så får
vi en rundvisning på selve slottet, og så får vi en god middag.
Tirsdag den 4. juni 2019. En tur tilbage i tiden
I dag har vi næsten en hel dag fri, så vi slapper af, og gør klar til oplevelse ud over det sædvanlige. Vi
kører nemlig med bus til det lokale værtshus med ægte middelalderlig atmosfære, hvor vi skal se et
underholdende program, med fantastiske dansere og ild show.
Vi skal her have en stor middag med masser af kød.
Onsdag den 5. juni 2019 Sejltur på Elben
Efter mange dage fyldt med oplevelser, ja så slapper vi lidt af i dag. Vores sidste tur er en sejltur på
Elben. Vi sejler et par timer nyder den flotte natur og omgivelserne, og spiser om bord på æ`skiv.
Torsdag den 6. juni 2019
Turen er slut for denne gang, og vi siger farvel, og på gensyn et eller andet sted.
Tilmelding til denne tur er søndag den 4. november 2018. 12.00 på telefon 28302894 og kun telefon.
Der får i et nummer og et kontrolord, som skal stå på alt i sender, blandt andet den mail i skal sende
til Joan straks ved indbetaling, idet vi jo så har jeres mailadresse.
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000,00 kr. er indbetalt på 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
2748 Joan og Preben

