
 

 

15. – 21. 8. 2020 

Hotel ophold i byen Chodova Plana ikke så lang fra tysk grænse og tæt på kurbyen Marianske 
Lazne 
Hotel U sladka er et dejligt 3* hotel i mindre by, hvor man kan gå på ture, shoppe til almindelige 
tjekkiske priser og opleve Tjekkiet, som den er. Hotellet har en swimming pool, som vores gæster 
kan benytte gratis – åbnet hver dag 11-19. Hotellet har også sit eget bryggeri, som vi også besøger 
en dag. 
 
Alt om hotellet finder du på https://www.chodovar.cz/ 
Lørdag d. 15. 8.  
Ankomst til hotellet, indkvartering, aftensmad 
 
Søndag d. 16. 8. – Marianske Lazne 
Marianske Lazne er velegnet som kurdby og ferie by. Den er den yngste af den berømte 
kurdbytrekant. Byen har over 40 kilder med forskellig sammensætning. Byen er utrolig smukt og 
bliver kaldt for byen i parken, parken i byen.  
Efter ankomst til byen starter vi med et besøg i en park med ca 25 miniaturer – tjekkiske 
bygninger, slotter og andre seværdigheder som har stor betydning for Tjekkiet og tjekkerne. Dvs. 
på cirka en lille time vi nå at se hele landet. Bagefter en kort byrundtur til fods, hvor vi ser alle de 
vigtiste steder. Hovedpunkt er nok kurkolonnaden med den syngende fontæne. Vi kommer 
selvfølgelig også til at smage på nogle af de minerale kilder. Efter byrundtur tid på egen hånd.  
 

Mandag d. 17. 8. Byen Tachov med ridehal 
I dag kører vi først til tjekkisk største ridehal. Ridehal er 
samtidig den anden størte i Europa (den største er berømte 
Spansk rideskole i Wien). Vi har en rundvisning der, stedet 
bliver åbnet specielt til os. Vi kan glæde os til at høre den 
spændende historie, hvordan blev salen bygget, ødelagt 
under komunismen og restaureret igen. Efter rundvisning 
tager vi til centrum af selve byen Tachov, gå en kort tur 
igennem og bagefter tid på egen hånd. 

 
 
Tirsdag d. 18. 8 – afslappende dag  
Lidt mere afslappende dag, hvor vi ikke kører med bussen. 
Kl. 11.00 en rundvisning på den lokale bryggeri, så vi ser, 
hvordan brygges øllet, vi drikker hver dag . Bagefter fri i byen, 
hvor vi bor. Man kan spille minigolf ved hotellet, bestille en 
speciel ølbad, hvor man bader i øllet, få en massage, slappe af i 
swimming pool og hygge sig med de andre.  
Ølbad, massage og videre skal bestilles på forhånd. 

 
                                                                                                                                                                  Vend 

Tur til Tjekkiet 

Lørdag  15. august kl. 07.00 

 

https://www.chodovar.cz/
https://www.chodovar.cz/


Onsdag d. 19. 8. Tørvemose + marked  
I dag skal vi til naturen. Vi besøger den 221 ha store 
tørvemose området med slamvulkaner, varme kilder, 
interessant flora og fauna. Området rummet et af de 
mærkværdigste naturfænomener i Europa. Vi går en tur 
på ca 1,5 km undervisningsrute, som løber forbi de 
vigstigste seværdigheder. Stien består af gangbrædder, 
da man ikke kan gå i mosedynder. Det er dog den 
eruptive virksomhed, der fanger opmærksomheden 

mest. De såkaldte mofetter er op til 80 cm brede, tragtformede åbninger i jorden, hvor kuldioxiden 
står og bobler. 
Bagefter tager vi en tur til den lokale marked, hvor man handler med vietnamerserne og føler sig 
som i Asia. Marked ligger tæt på det tyske grænse og regnes blandt de store i Tjekkiet. Så mon ikke 
man finde noget sjovt, man gerne vil have med hjem? Vi har cirka 2-3 timer på egen hånd.  
 
 

Torsdag d. 20. 8. Kloster Kladruby + duftearkiv + 
tjekkiske feriehuse 
I dag kører vi Kladruby kloster. Kloster er et 
imponerende klosteranlæg som blev grundlagt i 1100-
tallet. Selve basilika er den længste i Tjekkiet. Vi besøger 
den flotte kirken og vi ser også abbeden`s bolig. 
Rundvisning vil tage en lille time. Bagefter besøger vi 
såkaldte dufte arkiv, hvor det vil være mulig at dufte til 

mere end 100 forskellige dufte, også til helt typisk tjekkiske. 
Fra Kladruby vi kører videre til området, hvor findes mange tjekkiske feriehuse og vi vil se og høre, 
hvad laver tjekkerne der i weekender og til deres ferie.  
 
 
 
 
Fredag d. 21. 8.  
Efter morgenmad afgang til Danmark 
 
 
 
 
 

Pris 4.200,00 kroner inkl. ½ pension og alle udflugter  

Tillæg for enkeltværelse 700 kroner  

Bustransport med 4 stjernet bus fra DK Bus  

 

 


