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Information
Turkode: TJE-1 

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 8 dage / 7 nætter

Rejseperiode: April - oktober 

Startdage: Hver dag

Min. antal deltagere: 2 personer 
1 person alene muligt mod tillæg 

SAMLET LÆNGDE: ca. 235 km

Dag 1. Ankomst til Cesky Budêjovice
Cesky Budêjovice er den største by i den sydlige 
del af Bøhmen og verdenskendt for sin øl ”Budvar”.

Dag 2.  (ca. 37 eller 62 km) 
Cesky Budêjovice - Trebon
I følger floden Vlatava, hvor naturen er uden bak-
ker, til Tudor-slottet Hluboká. Derefter fortsætter I 
til Trebon, som er en smuk by ved den største sø i 
Bøhmen.

Dag 3. (ca. 38 eller 44 km)
Trebon - Jindrichuv Hradec
I kører gennem store skovområder og langs mange 
søer, indtil I kommer til Jindrichuv Hradec. Det er en 
malerisk, gammel by med mange romantiske gader 
og mange forskellige butikker. Omkring torvet er der 
mange farverige byhuse, og der ligger et stort slot 
ved siden af søen.

Dag 4.  (ca. 50 km) 
Jindrichuv Hradec - Tábor
Fra Jindrichuv Hradec kører I til det sagnomspundne 
eventyrslot Cervena Lhota. Slottet ligger ude i van-
det og bruges ofte som kulisse af mange filmprodu-
center. Om eftermiddagen kører I til Hussitterbyen 
Tábor. De mange smalle stræder og pæne byporte 

giver Jer uvilkårligt en fornemmelse af at være røget 
tilbage til middelalderen.

Dag 5. Tábor - Benesov (ca. 63 km)
I kører gennem den bøhmiske natur og kommer til 
det verdensberømte slot Konopiste, hvor Ferdinand 
d’Este levede. Han var arving til tronen i det østrig-
ungarske kongerige, før han blev dræbt i Sarajevo 
og dermed udløste 1. verdenskrig. På slottet findes 
der mere end 300.000 jagttrofæer.

Dag 6. Benesov - Prag (ca. 45 km)
Jeres sidste cykeldag byder på en kort rute til Prag. I 
kører bag om haverne ved slottet Konopiste og der-
efter direkte til Prag.

Dag 7. Prag
Prag er kendt som ”Den gyldne stad”, og I kan sag-
tens bruge nogle gode, oplevelsesrige dage her – 
der er mange spændende ting at opleve og kigge 
på. Denne dag er inkluderet i jeres tur, og I har 
mulighed for at tilkøbe ekstra overnatninger.

Dag 8. Prag eller tilbage til Cesky  Budêjovice
Individuel afrejse eller forlængelse med ekstra 
dage.

Middelsvær rute med  
stigninger undervejs

Fra Budweiser øl til 
den gyldne stad Prag
Historiske landsbyer og pittoreske byer med vel-
bevarede bykerner, gamle slotte og kirker, mørke 
skove og blid bakket natur er nogle af kendeteg-
nene ved den tjekkiske republik … og fantastisk 
øl af mange slags. En afslappet cykeltur fra det 
sydlige Bøhmen til den skønne by Prag.

CESKY BUDÊJOVICE - PRAG

Midt i den smukke bøhmiske natur ligger slottet Konopiste, hvor 
arvingen til den østrig-ungarske trone boede, før mordet på ham 
startede 1. verdenskrig.
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Det gode tjekkiske øl
og Bøhmens kulturperler



 

 

Rejsetype: 
 

Turens enkelte dagsstrækninger er tilrettelagt så det er 

muligt at gøre stop undervejs og tage turen i jeres eget 

tempo. Cykelturene er ikke guidede, og mellem start- 

og slutpunkt er I derfor frie til at følge ruteforslagene i 

større eller mindre grad. 

 

Afrejsedatoer i 2015: 
 

Denne tur kan startes hver dag fra april til oktober.  

 

Generel information 
 
 

 Cykelturene er uden guide. 

 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede 

ruter og mulige omveje 

 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og 

gør det muligt ikke at fare vild på ruten 

 

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler med 21 eller 24 gear 

og håndbremse, som alle har en medfølgende cykeltaske. 

Endvidere kan der lejes el-cykler med 24 gear, børnecykler 

og andet børneudstyr, hvilket dog findes i et begrænset 

omfang og derfor skal bestilles i god tid i forvejen.  

 

Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er 

det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af 

cyklen. 

 

Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Tjekkiet, men af 

sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og 

voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt. 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

Der kan med fordel flyves til Prag, hvorfra det er 
muligt at tage toget videre til Cesky Budêjovice eller 
bestille transfer, hvis I medbringer egne cykler (se 
prisliste). Det er en flyvetur på halvanden time, hvis 
der benyttes en direkte forbindelse. Alternativt kan der 
flyves til Wien og køres videre med tog til Cesky 
Budêjovice. 
 

Med tog: 

Padborg – Cesky Budêjovice: 16-17 timer med 2-3 

skift 

Prag – Padborg: 16-17 timer med 2-4 skift 

 

I egen bil: 

Padborg – Cesky Budêjovice: ca. 940 km 

Prag – Padborg: ca. 790 km 

 

 

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 7 nætter på hotel i dobbeltværelse med bad og toilet 

 7 x morgenmad (mulighed for halvpension) 

 Bagagetransport mellem hotellerne 

 Service hotline 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejsen til/fra Cesky Budêjovice og Prag 

 Cykelleje 

 Drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 

 
 

 

Overnatning: 
 

Der er mulighed for at vælge mellem overnatning i to 

forskellige kategorier, som begge byder på hyggelige 

hoteller og gode udgangspunkter for jeres oplevelse af 

turens byer. 

I kategori A foregår overnatningerne på 4* 

hoteller, som alle er pæne, har eget bad og toilet og 

beliggende i byens centrum. 

 I kategori B benytter særligt udvalgte 3* 

hoteller, som alle er hyggelige små steder, der også 

har eget bad og toilet og en god placering i forhold til 

byen.  



 
 

Priser: 

 
 

 Kat. A 

4* hoteller 

Kat. B 

3* hoteller 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 5.300 4.950 

Pris per person i enkeltværelse DKK 6.650 5.950 

Halvpension DKK 1.050 950 

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 525 

Leje af el-cykel DKK 1.175 

Transfer for to personer inkl. egen cykel DKK 435 

 

Ekstra overnatning i Prag i dobbeltværelse 

 

DKK 425 375 

Ekstra overnatning i Prag i enkeltværelse 

 

DKK 665 525 

Ekstra overnatning i Budweis i dobbeltværelse DKK 375 335 

Ekstra overnatning i Budweis i enkeltværelse DKK 665 500 

 

 

    Grupperabat 5% ved mindst 8 personer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 


