
 

 

 

 

Tur til HRADEC KRÁLOVÉ 18. - 28.6 2023 

Turen går til nordvest Tjekkiet til byen Hradec 

Králové, en historisk by som er omgivet af dejlig na-

tur og kendt som en arkitektonisk perle, både for sine 

historiske og moderne bygninger. Campingpladsen 

ligger i udkanten af byen ved en sø. Pladsen er nyre-

noveret med alle de faciliteter I har brug for. Man 

kan virkelig få brugt cyklerne her, enten til udflugter 

i naturen langs Elben og Orlice floderne eller en rask 

tur til byen, der ligger 4 km fra pladsen. 

Ankomst Søndag 18.6.  

Pladsen: www.kempstribrnyrybnik.cz  

Mandag 19.6. I bus køres vi til Hradec Králové, hvor der er rundvisning i byen 

og besøg ved den lokale vinbutik. Her få vi lidt at vide om tjekkisk vin og smager 

på et par glas. Efter vinsmagningen er der frokost, inden vi køres hjem igen. 

Tirs dag 20.6. Bustur til Josefov. Josefov-fæst-

ningen blev bygget i 1780’erne for at beskytte 

det østrigske imperiums nordlige grænse mod 

angreb fra Prøjsen. Det unikke ved Josefov-fæst-

ningen er dens labyrintiske, underjordiske gange. 

De strækker sig over 45 kilometer, og det er der 

ikke andre eksempler på i Europa. Efter rundvis-

ningen spiser vi fælles frokost.  

Onsdag 21.6. Bustur til Polen. Vi kører til byen Kudowa 

Zdrój, som er kendt for sit marked med tøj, mad og alle mu-

lige andre ting. Den centrale bykerne er virkelig flot med en 

hyggelig park og masser af restauranter og cafeer. Her går vi 

en lille tur og holder en pause. Der er fælles frokost lige før 

vi vender tilbage.  

Torsdag 22.6. I dag bliver vi i bus kørt til Hradec Králové, hvor vi besøger 

Petrof, en tjekkisk klaverproducent grundlagt i 1864. De er den førende europæi-

ske klaverproducent og eksporterer til mere end 60 lande. Vi får en rundvisning i 

produktionen og får set deres museum.  

I aften holder vi fest med mad og musik, så i dag er frokosten for egen regning. 

 

http://www.kempstribrnyrybnik.cz/


 

Fredag. 23.6. I dag fortjener I en fridag, som I kan bruge til afslapning på pladsen 

eller til at udforske området på egen hånd. Der er et stort naturområde med skov 

og dejlige cykelstier lige ved pladsen. I kan også tage turen til centrum af Hradec 

Králové, hvor der er mange muligheder for at nyde dagen. Der er flere museer, et 

fantastisk galleri med moderne kunst og masser af gode restauranter. 

 

Lørdag. 24.6. Heldagstur til Polen. Først besøger vi 

Stołowe Mountain National Park, som er en del af Cen-

tralsudeterne. Vi går en tur i området, nyder naturen og de 

flotte udsigter.  

Efter dette kører vi til 

Klodzko, en by i det syd-

vestlige Nedre Schlesien.  

Her gå vi en tur i byen og spiser frokost.  

Efter frokost tager vi en tur til ”Mini-euroland”, 

hvor vi kan se de mest kendte europæiske bygnin-

ger i miniudgaver. Parken er fyldt med flotte 

blomster og fugle.  

Til aften tændes der Skt. Hans bål på campingpladsen.  

 

Søndag 25.6. I dag kan i sove længe. I eftermiddag 

tager vi en tur til den zoologisk have i Dvur Králove 

nad Labem. Den er en af de største zoologiske haver i 

landet og kendt for sin flotte safaripark. Vi kører fra 

campingpladsen om eftermiddagen, går en tur på egen 

hånd i Zoo, og kl.18.00 spiser vi aftensmad.  

Bagefter tage vi en bustur til aften-safari.  

 

Mandag 26.6. Mandag sætter vi kurs mod nord, op i bjergerne. Vi besøger byen 

Janske Lazne, hvor vi skal bestige et udkigstårn og nyde 

udsigten til bjergene. Vi skal også se den centrale del af 

byen, hvor vi spiser fælles frokost. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tirsdag 27.6. Den sidste dag besøger vi byen 

Chlumec nad Cidlinou og slottet Karlova Ko-

runa, som er et af de flotteste eksempler på ba-

rok arkitektur i Bøhmen.  

Slottet blev bygget mellem 1721 og 1723 af fa-

milien Kinsky, som også ejer stedet i dag.  

Den sidste frokost spiser vi i denne dejlige by.  

 

 

Onsdag 28.6. Afgang mod Danmark, eller videre på andre eventyr. 

 

 

I turen er følgende inkl. 

10 overnatninger på campingplads Stribrny rybník –Hradec Králové,  

7 busture med frokost. 

1 tur i byen, fest med mad og musik samme aften.   

Morgenbrød alle dage og dansktalende guide, bustransport og entre til alle udflug-

terne. 

Pris: Kr. 7.950 pr. bil med 2 personer. 

Strøm på pladsen, drikkevarer til middagene og hund, er ikke medregnet i pri-

sen. 

Der tages forbehold for mindre programændringer, og eventuelle inflations-

stigninger. 

Turen gennemføres kun såfremt der er 22 vogne tilmeldt, og max 27 kan del-

tage 


