Tjekkiet 19. til 29. juni 2022
Vi har været i Tjekkiet mange gange, og i år har vi lagt mere vægt på hygge og sammenhold i
hverdagen frem for mange og lange dage med ture. Vi skal bo, så vi kan spytte i Elben. Pladsen
er ikke den mest moderne; men bad og toiletter er rene,
og personalet er super, ligesom priserne for at spise er rimelige. Vi har besøgt pladsen mange år, når vi har været
i Tjekkiet, og den er en af de hyggeligste (også kaldet
Danskerpladsen) med gåafstand til byen, mange hyggelige butikker og værtshuse.
Turen i år går til det nordlige Tjekkiet, et område som
bliver kaldt De Tjekkiske Midtbjerge. Her kan man nyde
landskabet, dets gamle flotte byer og den lokale øl. Vores
base er i ”Autocamp Slavoj” nær byens centrum og med
en dejlig udsigt til Elben.
Rund omkring pladsen er der muligheder for at gå ture i parken eller cykle på lange cykelstier.

Søndag, d. 19.6. Ankomst i løbet af dagen. Velkomstmøde på pladsen kl. 17:00. Velkomstdrink og
middag efter mødet.

Mandag, d. 20.6. Rundtur i Litomerice. I
dag udforsker vi byen. Vi tager på gåtur i
Litomerice med besøg på en udstilling
som hedder Krystal Hånd.
http://www.hunatmuseum.cz/

Tirsdag, d. 21.6. Heldags bustur til Zatec.
Zatec er en by, som er kendt for sin humleproduktion. Vi besøger Humlekatedralen, bryggeriet og humleudstillingen. Herefter er der fælles frokost, og efter frokost er der tid på egen
hånd.

Onsdag, d. 22.6. Ekskursion til et glasværksted. Bustur til glas oase ved byen Cvikov. Hr.Pacinek har lavet
et glasværksted, som indeholder et galleri og en dejlig glashave, som vi skal se og høre lidt om. Derefter
fælles frokost.
http://www.pacinekglass.com/#sklenenazahrada
Efter besøget går turen atter mod vores base.

Torsdag, d. 23.6. Udflugt til Ustek, en by som ligger kun
20 km. fra Litomerice. Her besøger vi en udstilling af traditionelle tjekkiske eventyrfigurer. http://www.muzeumcertu.cz/
I dag spiser vi frokost, hvor man selv ønsker. Vi skal i aften kl. 18:00 holde en god fest på pladsen.

Fredag, d. 24.6. FRIDAG. I dag er der mulighed for at sove længe, slappe af, gå en god tur i parken eller til byen eller cykle en tur i området. Måske et besøg i Theresienstadt.
Lørdag, d. 25.6. PRAG TUR- besøg i den tjekkiske hovedstad. Her kan de indkøbssultne kikke på marked, og dem,
der ikke har været her før, får en rundvisning med dansk
guide. Vi spiser fælles frokost, og herefter bliver der tid
på egen hånd.

Søndag, d. 26.6. Udflugt til slottet Roudnice nad Labem. Vi besøger et barokt slot og afslutter
med frokost. Derefter hjem til hygge og afslapning.

Mandag, d. 27.6. Udflugt til byen Mlada Boleslav
som er hjemby for Skoda fabrikken. Vi besøger
Skoda museet, hvor vi får lidt indsigt i fabrikkens historie, og herefter tager vi på rundvisning i en dele
af produktionshallerne. Efter rundvisningen er der
fælles frokost.
Muligvis bliver der også tid til et besøg i et større indkøbscenter.
Tirsdag, d. 28.6. Sidste dag er en overraskelse, glæd jer til

denne afskedstur

Onsdag, d. 29.6. Afgang fra pladsen senest kl. 12:00

Prisen for denne tur er 6.950 kr. pr. vogn med 2 personer.
For denne pris får i 10 overnatninger med 3 stk. morgenbrød hver dag, 8 udflugter 7 gange varm mad, og en festaften med levende musik og mad.

Dansktalende guide, bustransport og entré til alle udflugterne.
Tilmelding efter først til mølle og vi kan kun have 22 biler, der vil blive oprettet venteliste.

Tilmeldingen er bindende og skal betales med kr. 1.000 på Reg. nr. 6862 Kt. nr. 1134441 ved
tilmelding. Dette beløb tilbagebetales ikke, hvis I selv melder fra.
Hvis I står på ventelisten, skal de kr. 1.000 først betales, når I rykker op på deltagerlisten.
Det resterende beløb på kr. 5.950 indbetales efter fremsendelse af faktura.

I disse usikre tider tages forbehold for programændringer / kursregulering.

Da Camperture ikke har nogen rejseforsikring sørg selv for det.

Tilmelding kan ske her Link eller via hjemmesiden
www.camperture.dk

