1. dag: Fly Kastrup/Prag og bil til Jicín (109 km.):

Den komplette tur 756 km

Flyet går fra Kastrup kl. 12.00 og vi er i Prag kl. 13.15. Kl. 15.00 har vi fået udleveret
vores bil og turen kan starte imod Jicín. Vi
forventes fremme kl. ca. 16.30, hvor vi bliver
indlogeret på Hotel Jicin.
Resten af dagen er til fri afbenyttelse. Vi kan
udforske byen om aftenen og vi skal vel også
have lidt at spise. Helstegt svineknæ med
tjekkisk øl til, kan anbefales.
Relevante links:
http://www.hoteljicin.cz/en_index.html

2. dag (onsdag 23. august): Jicín til Dolní Adrspach (67 km.):
Vi starter kl. 10 den korte tur imod Dolní Adrspach oppe i
Krkonose bjergene, hvor vi ankommer kl. ca. 12.45. Vi
bliver indlogeret på Pension Skalni Mlyn. Bemærk der kan
være kold i bjergene, så en varm sweater vil være fornuftig
at tage med.
Relevante links: http://www.skalni-mlyn.cz/indexen.htm

3. dag (torsdag 24. august): Stopover i Dolní Adrspach:
I dag skal vi ud og bevæge benene. Umiddelbart ved siden af pensionen, ligger
indgangen til det smukke naturområde ved Adrspach Rock. Sceneriet byder på både en
smukt placeret bjergsø samt vandfald og fantastiske klippeformationer. Hvis nogen af
deltagerne skulle være interesseret, er dette område godt at dyrke bjergbestigning i, så det
…..
Relevante links: http://www.skalyadrspach.cz/en/turistika.php
http://www.skalyadrspach.cz/en/turistika.php?str=p_mapy
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6. dag (søndag 27.august): Kutná Hora – Horní Plana (209 km.)
Vi tager afsked med knoglerne kl. ca. 9, og kører imod Lake Lipno, hvor vi skal have 5
overnatninger.
Vi tager et stop i Tábor (på halvvejen) og ser
os lidt omkring. Omkring 2/3 af vejen til Horní
Plana ligger der et eventyrslot (Hluboká) i
byen Hlubuká Nad Vltavou. Stedet har været
bebygget siden 1300-tallet, og det skal vi ind
og se.
Efter en frokost i Budweiserens hjemby Céske
Budejovice, kører vi videre imod Horní
Plana. Vi når frem til vores pension kl. ca.
15.30. Her bliver vi indlogeret med fuld
pension, de næste 5 dage på hotel Na Plazi:
Relevante links: http://hotel-cz.moonface.cz/accommodation-horni-plana-na-plazi.htm
http://www.zamky-hrady.cz/1/hluboka-e.htm

Ceský Krumlov (Bjergvandring):
Tag stoleliften fra Krasetin (nord for bjerget). Liften kører imellem 10 – 18 (ikke altid
mandag og tirsdag). Forhør først i turistkontoret om liften kører.
Ceský Krumlov (slottet):
August 08 – 12 og 13 - 17
Rábi borgruin:
Juni – august 9 – 18. Ca. 100 CZK pr. person.
Plzen katakomber (Perlová):
Tirsdag - søndag 09 – 17. Ligger et stenkast fra bryggerimuseet.
Plzen Pilsner Urquell bryggeriet (U Prazdroje 7):
juli – august 12.30 og 14. 120 CZK (eller 200 hvis bryggerimuseet tages med) pr. person.
Turen tager ca. 2 timer.
Smagsprøver kan købes i bryggeriets restaurant ”Na Stilce”.
Plzen Pilsner Bryggeriet Museum (Veleslavinova 6):
Tages i forbindelse med bryggeri besøget.

6 – 12 dag (søndag 27.august – fredag 01. september): Stopover i Horní Plana:
Masser af mulighed for afslapning, badning, minigolf, bjergvandring, cykelture, ridning
på hest eller hvad vi nu finder ud af. Der er også mulighed for følgende kulturelle
oplevelser.
Vi kunne besøge den smukke middelalderby
Cesky Kromlov. Her kan vi tage en kanotur på
Vltava floden. Man kunne også forestille sig en
bjergvandring på bjerget Klet’. Det hæver sig
1083 meter over havet og udsigten er meget flot.
Man kan ”bestige” det via en stolelift som starter
i Krasetin (nord for bjerget). På toppen findes et
observatorium der har åbent hele året. Måske et
besøg på slottet, eller hvad med en jernbane tur.
Relevante links: http://www.zamkyhrady.cz/1/cesky_krumlov-e.htm
http://www.malecek.cz/vory/index.php4?lang=en
http://www.ckrumlov.cz/uk/atlas/i_semaza.htm
http://www.jhmd.cz/
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14. dag (søndag 03. september): Plzen – Prag (90 km.)

Praktiske oplysninger:

I dag forlader vi Plzen kl. 10.00. Vi er i Prag kl. ca. 11.15 og bliver indlogeret på pension
Victoria. Herefter skal vi finde ud til
lufthavnen hvor bilen skal afleveres
senest kl. 13.

•
•
•

Relevante links:
http://www.pensionvictoria.cz/index_en
.htm

•
•
•
•

15. dag (mandag 04. september): Prag (Stopover):
Hvad vi skal foretage os, må vi lige tage et møde om.
16. dag (tirsdag 05. september): Prag (Stopover):
I dag går turen tilbage til Danmark. Flyet går kl. 13.55.

Promillegrænsen er 0,0
Tage sweater med. Det kan være koldt i bjergene.
Forsøg altid at betale med Kc (Tjekkiske Koruna). 100 kr. = ca. 387 CZK. Sørg
for at veksle i Danmark. Vekselkursen i Tjekkiet er ca. 5% dårligere end i
Danmark.
Gennemsnits temp. i august ca. 20 – 25 grader
Specielle vaccinationer er ikke nødvendigt.
Medbring sygesikringskort.
Mobilopkald til Danmark. 8 – 12 kr. pr. minut. Modtagne opkald ca. 5 – 6 kr. pr.
minut. SMS imellem 1 – 1.50 kr.

Mistet kreditkort:
I tilfældet af, at uheldet er ude og dit kreditkort bortkommer, kan følgende telefonnumre
for spærring nævnes. Der er døgnservice på alle:
•
•
•

Visa
Dankort
Eurocard

80018588
44892929
44892750

Mobiltakster:
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Tjekkiet

Radio Mobil

EuroTel Praha

Radio Mobil

Radio Mobil

EuroTel Praha

- Modtage
opkald

4.13
kr.

3.28
kr.

6.00
kr.

6.00
kr.

3.80
kr.

3.04
kr.

4.00
kr.

3.20
kr.

3.50 kr.

3.00
kr.

- Ringe til
Danmark

12.67
kr.

8.56
kr.

10.59
kr.

10.22
kr.

8.17
kr.

8.17
kr.

10.69
kr.

10.69
kr.

10.10
kr.

9.08
kr.

- Ringe til
fastnet i landet

3.75
kr.

1.50
kr.

2.65
kr.

0.84
kr.

3.05
kr.

3.05
kr.

3.05
kr.

3.05
kr.

2.52 kr.

0.81
kr.
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