Præsenterer
Rundrejse Tjekkiet
2006

Vi ser frem til en fantastisk tur

4. dag (fredag 25.august): Dolní Adrspach – Kutna Hora (121 km.)

Toldregler (indførsel til Danmark):
Spiritus o.l. over 1,2 pct. Alkohol

10 liter

Hedvin (fx portvin, sherry og madeira)

20 liter

Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin, heraf højst 60 liter
mousserende vin, som fx champagne)

90 liter

Øl

110 liter

For så vidt angår tobaksvarer må du under ingen
omstændigheder medtage mere end følgende
mængder uden at betale afgifter:
Cigaretter

200 stk.

eller cigarer

Vi forlader Dolní Adrspach kl. ca. 10. Klokken ca. 10.50 når vi frem til Dvur Králové
nad Labem. Her skal vi på safari i Zoo Dvor
Králové som er Tjekkiets største Zoo. Vi gør
holdt ca. 2,5 time som inkluderer frokost (for
egen regning) efter safari turen.
Så går turen videre imod Kusk Castle som vi
skal ind og se nærmere på. Herfra går turen
videre imod Kutná Hora. Vi forventes fremme
kl. ca. 16.30, hvor vi bliver indlogeret på Hotel
U Kata:
Relevante links: http://www.zoodk.cz/sezona/05_en.php
http://www.kutnahora.cz/index.php?lns=2
http://www.ukata.cz/index_en.htm
http://www.itcentrum.cz/en/vrchlabi/kuks.php

50 stk.

eller cerutter og cigarillos

100 stk.

eller røgtobak

250 gram

Andre varer

Du kan frit medtage varer købt i andre EUlande, såfremt de er købt til dit eget brug.

Hvad er eget brug?

Eget brug er, når det kun er dig selv,
medlemmer af din husstand eller dine private
gæster, der bruger varerne. Hvis du fx sælger
varerne i en idrætsklub eller på en
arbejdsplads, er de ikke til eget brug, og så
skal du betale afgift af varerne. Du skal også
betale afgift af varerne, hvis du tager dem
med til eller for personer, der ikke er med på
rejsen.

5. dag (lørdag 26.august): Stopover i Kutná Hora:
Kutná Hora er en lille perle – charmerende med en nærmest sydeuropæisk stemning.
Byen ligger smukt på de grønne skrænter ned mod floden Vrchlice.
I dag skal vi besøge to historiske steder. Den gamle sølvmine i slottet Hradek og
benkapellet I Sedlec lige udenfor Kutna Hora.
Benkapellets interiør er bygget af knogler fra 30.000
skeletter. Selv ”kunstnerens” signatur er lavet af knogler.
Skulle vi have lyst til mere kultur, så er der mulighed for
at besøge St. Barbara katedralen.
Relevante links:
http://www.smarteez.net/photos/2004_cz_sk/ossuary.html
http://www.travel.cz/guide/126/index_en.html
http://www.cms-kh.cz/en/info-hrad.php
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Åbningstider etc. på seværdigheder:

12. dag (fredag 01. september): Horní Plana til Plzen (156 km.)

Adrspach Rocks Sightseeing tour:
Ca. 65 CZK Pr. person. Indgang overfor pensionen.

Der fortsættes i dag kl. ca. 10, til Plzen (pilsnerens oprindelsessted). Plzen havde
allerede i år 1300, 25 bryggerier. Byen er i dag nærmest synonym med øl på grund af
Pilsner Urquell Beerhouse som blev grundlagt i 1842, da en række mindre bryghuse
fusionerede.
Undervejs skal vi i en tur ind i den fredede urskov Boubinský Prales. Træerne er hen
ved 400 år gamle. Skoven har været
fredet siden 1858 og ligger ved det
1362 m. høje bjerg Boubin.
Vi fortsætter, men gør et 2 timers
ophold ved Borgruinen Rábi (nord for
Sucíce). Denne ruin er en af de største
og flotteste i Tjekkiet Vi spiser frokost
et eller andet sted i nærheden af Rábi.
Vi ankommer til Plzen kl. ca. 16.30 og bliver indlogeret på Pension Antica.

Zoo Dvor Králové:
Maj – september 08 – 18. 115 CZK pr. person inklusive safaritur.
Indgang til Safaripark fra bagenden af haven. Gratis rundtur i små busser.
Kusk Castle:
Juni – August 10.00 – 17.00. 65 CZK pr. Person
Sedlec Ossuary (benkapellet):
April – september 08.00 – 18.00. 35 CZK pr. Person samt 30 CZK for foto og 60 CZK
for at videofilme.
Osel Mine og Hradek Castle:
Juli – august 10.00 – 18.00 (mandag lukket). Der findes 2 ture:
• The town of silver (Sølvproduktionen gennemgåes. Turen tager ca. 1 time). 60
CZK.
• The way of silver (Hele produktionen gennemgåes, lige fra en 250 meter tur
igennem minerne iført lampe, hjelm og kittel samt den videre forarbejdning.
Turen tager 1.5 time). 110 CZK
• Begge ture kan købes for speciel pris 130 CZK
Skt. Barbara katedralen:
April. – september 09 – 17 (lukket mandag). 40 CZK pr. person

Relevante links: http://www.rabi.cz/
http://www.pension-antica.cz/kontakt.htm

13. dag (lørdag 02. september): Stopover i Plzen:
I dag skal vi smage øllets vidunderlige, svalende og forfriskende egenskaber. Hvis vi
kan komme med i en rundvisningsgruppe (der kræves et vist antal), så skal vi ind og se
Pilsner Urquell bryggeriet. Alternativt finder der et ølmuseum. Senere skal vi besøge
katakomberne under byen.
Relevante links: http://info.plzencity.cz/article.asp?sec=5&lang=1033
http://www.classiccitybrew.com/pilsen.html
http://www.pilsnerurquell.us/
http://www.prazdroj.cz/en/index.htm

Eventyrslottet i Hlubuká Nad Vltavou:
Juni – august 09 – 16 (mandag lukket)
Jindrichuv Hradec (jernbanen):
Turen tager ca. 1.5 time
Ceský Krumlov (kanotur):
5 km. sejlads fra Vetrni til Ceský Krumlov tager ca. 1.5 time.
Udlejning:
Malecek
Rooseveltova 28
Ceský Krumlov
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