PROGRAM TJEKKIET 2014
LØRDAG 4.10. ANKOMST
Infomøde i restauranten på campingpladsen kl. 19:00
Mulighed for at veksle penge hos Jitka til en god kurs.
(der er konvolutter med aftalte Kc for 500 kr. og 1000 kr. eller konvolutter med aftalte Kc for 50 Euro og 100 Euro)
Veksling er muligt alle dage. Mulighed for tilbageveksling den sidste aften.

SØNDAG 5.10.
•
•

Bussen kører os til Opocno – lille charmerende by
Rundvisning på slottet Opocno
www.zamek-opocno.cz

•

Frokost i Opocno – restaurant U Slunce (drikkevarer for egen regning)
http://www.restauraceuslunceopocno.wbs.cz/

•
•

Videre til Nove Město nad Metuji – malerisk by med fantastisk torv og slot
Rundvisning på slottet fra 1501
www.zameknm.cz

•
•

Fri til besøg i slotshave og på torvet
Fest/ryste-sammen-aften med velkomstdrink, middag med 2 genstande, kaffe og levende musik

MANDAG 6.10.

•
•

Bussen kører os til Dvur Kralove nad Labem
Rundvisning på Safari ZOO
www.zoodvurkralove.cz

•

Frokost i Dvur Kralove nad Labem i restauranten Stary pivovar (drikkevarer for egen regning)
http://www.stary-pivovar.com/

•

Videre til Hradec Kralove 93.000 indb. - en af de vigtigste tjekkiske byer – udover Prag
http://da.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9

•

Fri i byen’ til sightseeing eller indkøb

TIRSDAG 7.10.
•

Bussen kører os til til Kudowa Zdroj i Polen
www.kudowa.pl

•
•
•

Fri til shopping på lokalt marked og i byen
Videre til byen Nachod
Besøg på bryggeriet Primator
http://www.primator.cz/index.php/cz

•
•

Rundvisning, ølsmagning og frokost på bryggeriet
Videre til Dobrosov – landsby med velbevaret fæstning fra 2.verdenskrig
http://www.pevnostdobrosov.cz/

•

Rundvisning på fæstningen

ONSDAG 8.10. – FRI DAG
Hvis der er interesse for en tur til Prag - arrangerer vi dette med offentlig transport eller bestiller en bus - afhængig
af deltagerantallet (egenbetaling).
Giv meget gerne besked, hvis I allerede nu ved, at I kunne tænke jer, at komme med til Prag.

TORSDAG 9.10.
•

Bussen kører os til Adrspach – lokalitet med sandsteensklippe formationer (klippeby)
http://adrspasske-skaly.ceskehory.cz/

•
•

Vandretur 3.5 km mellem klipperne, sejltur på søen
Frokost i Adrspach i restauranten hotel Javor (drikkevarer for egen regning)
http://www.hotel-adrspach.cz/

•

Videre til Broumov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Broumov

•

Besøg på Benediktiner kloster
http://www.klasterbroumov.cz/

•

Vinsmagning og aftensmad i klosterets kælder
www.klasterbroumov.cz/cs/benediktinske-sklepy-broumov

Vi skal smage 6 forskellige vinsorter, 3 i kælderen, 3 under spisning af lille kold buffet.

FREDAG 10.10.
•
•

Bussen kører os til Jaromer
Rundvisning i fæstning Josefov fra 1780
www.pevnostjosefov.cz

•
•

Videre til Krkonose bjerge til bjergbyen Pec pod Snezkou
Frokost i Pec pod Snezkou (drikkevarer for egen regning)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pec_pod_Sn%C4%9B%C5%BEkou

•

i restauranten Horec i midtbyen http://www.hotelhorec.cz/
Med tandhjulbane til Tjekkiets højeste bjerg Snezka (1603 m.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEka

•
•

Fri i Pec til fælles kaffe kl.16
Afslutningsaften på campingpladsens restaurant (mad og drikkevarer for egen regning)

LØRDAG 11.10 - AFREJSE

Campingpladsen:
Autocamping Rozkoš, s.r.o. http://www.atcrozkos.cz/
Třída T.G. Masaryka 836
552 03 Česká Skalice
Czech Republic
GPS koordinater:
N 50023´55,2″
E 16003´46,9″

Foreløbigt program - ret til ændringer forbeholdes.
Endeligt program udleveres ved Infomødet på campingpladsen lørdag den 4.10.

