
Det østlige Tsjekkia + Praha 
 
Slott, hager, historie  (03.05 - 10.05. 2022) 

 

 

Denne turen går til det østlige Tsjekkia, til den vakre universitets- og katedral-byen 
Olomouc. Herfra foretar vi utflukter til spennende reisemål i en region som er ukjent 
for mange, men rik på europeisk historie og kultur. Vi besøker også den mindre 
byen Třebíč sør i landet, som blant annet er kjent for sin jødiske historie. 

Det blir omvisninger i slott og slottshager, museumsbesøk og vinsmaking. Vi tar for 
oss Napoleon, Maria Theresia, Václav Havel, Praha-våren og andre viktige personer 
og hendelser som har vært med å prege Tsjekkias og Europas historie. Samtidig 
lærer vi litt om folks levekår og om landets plass i Sentral-Europa i dag. 



Tirsdag 3. mai    Oslo Gardermoen - Praha 10:10 - 12:10 

På plass i bussen setter vi kursen mot første programpunkt, slottet Konopiště. Stedet er 
kanskje ikke så kjent, det er derimot mannen som bodde der - og attentatet han falt offer 
for i Sarajevo i 1914. På omvisning i slottet og på bussen får vi vite mer om Franz 
Ferdinand, tronarvingen til Habsburg-riket, og om datidens storpolitikk. Men aller først blir 
det lunsj. 

Ferden fortsetter mot Třebíč, hvor vi har hotell i to netter. Třebíč ligger akkurat på grensen 
mellom Böhmen og Mähren, de to hovedlandsdelene i Tsjekkia, og er blant annet kjent for 
sine jødiske kulturminner. (L, M) 

Onsdag 4. mai 

Vi går en tur gjennom den intakte tidligere jødiske bydelen, får omvisning i den ene 
synagogen og i en museumsleilighet før vi går opp til den store gravlunden, beskrevet som 
et "enestående verdifullt landemerke" i Europas jødiske historie.  

I tillegg til den tidligere ghettoen i Třebíč står også den katolske St.Prokop-kirken fra 1200-
tallet på UNESCOs verdensarvliste. Den stemningsfulle basilikaen bygget i romansk stil 
med gotiske elementer er et monument i europeisk arkitekturhistorie.  

Utflukt på ettermiddagen til slottsparken i Jaroměřice nad Rokytnou og til et vinområde i 
nærheten.  Prøvesmaking av noen gode tsjekkiske viner. (F, L, M) 

Torsdag 5. mai 

Utsjekk og avreise mot småbyen Slavkov, bedre kjent som Austerlitz, stedet der 
Napoleon vant sin største seier. Her blir det omvisning i det praktfulle slottet som var 
Napoleons hovedkvarter, samt et kort stopp ved monumentet som ble reist på stedet der 



slaget sto. Det blir også anledning til å se den militærhistoriske utstillingen ved slottet. 
Tema på bussturen: Napoleon-krigenes følger for Norge.  

Så setter vi kursen mot neste hotell-base, Olomouc. Innsjekk og en time på hotellet før 
byvandring med Yngve gjennom universitets- og katedralbyen, som har spilt en viktig rolle 
i sentraleuropeisk historie. Vi passerer Europas største "pestsøyle", et "kommunistisk" 
astronomisk ur og andre severdigheter. Få byer i Europa har så mange barokke 
fonteneanlegg som Olomouc. Byen har 100 000 innbyggere og et koselig og veldig godt 
bevart sentrum med hyggelige kafeer, museer og gode handlemuligheter. (F, L, M) 

Fredag 6. mai 

Sen start denne dagen. Omvisning i erkebispepalasset - i sin tid et begivenhetenes 
midtpunkt. De som ønsker kan bli med på omvisning i det flotte erkebispe-museet på 
ettermiddagen. Ellers fritid. Mulighet for å bli med Yngve på en vandring "i det grønne", 
gjennom byens to store parker, samt botanisk hage.  

Konsert i filharmonien kl. 17, med verker av bl.a. Tsjajkovskij og Janaček. (F, M) 

Lørdag 7. mai 

Utflukt til verdensarvstedet Kroměříž, som huser det gedigne forhenværende 
"sommerstedet" til erkebiskopene av Olomouc. Disse styrtrike kirke-fyrstene var ikke bare 
svært ivrige kunstsamlere, som etterlot seg en enorm maleri-samling, de anla i sin tid også 
to enestående hage- og parkanlegg som fortsatt er bevart. 
Omvisning i den såkalte blomsterhagen med tilhørende rotunde før vi går en tur gjennom 
bykjernen og slottsparken. Lunsj og litt tid på egen hånd.  

På vei tilbake til Olomouc stopper vi i det lille stedet Tovačov. Lunsj før omvisning i slottet 
som ligger litt utenfor allfarvei og er ikke så kjent, men har en helt spesiell historie. (F, L) 



Søndag 8.mai 

Utflukt til friluftsmuseet i Rožnov, øst for Olomouc. Dette er Tsjekkias største 
folkemuseum, med masse trearkitektur fra både bymiljø og landsbygd, samt en rekke 
tekniske kulturminner. Omvisning og tid på egen hånd.  

Tilbake i Olomouc kjører vi opp til den gedigne barokke pilegrims-kirken som ruver på en 
høyde over byen. Kort stopp. (F, M) 

Mandag 9. mai  

Tidlig avreise med tog til Praha. Vi setter fra oss bagasjen trygt og greit på betjent 
oppbevaring og legger ut på en gåtur med rød tråd, nemlig "Václav Havels Praha". Vi 
kommer innom Praha-våren i 1968 og de politiske omveltningene høsten 1989, men også 
noen av de viktigste severdighetene.  

Lunsj underveis før vi får vi selskap av Kateřina, som kjenner Praha ut og inn, men faktisk 
ikke skal snakke om severdigheter, desto mer om Prahas utvikling de siste årene, om 
levekår og hva folk er opptatt av i den tsjekkiske hovedstaden. På tilbakeveien plukker vi 
opp bagasjen og slapper av på hotellet før avskjedsmiddag på restaurant i nærheten. 
(F, L, M) 

Tirsdag 10. mai 

Utsjekk og transfer til flyplassen. Praha - Oslo Gardermoen 12:50 - 14:50 

Pris:  12 900 kr. per person i dobbeltrom.  Enkeltromstillegg: 1 800 kr. 

I prisen inngår:  fly t/r Oslo Gardermoen - Praha, 7 overnattinger på 3-stjerners 
hotell med frokost, all transport, inngang og måltider (F, L, M) som beskrevet i 
programmet. 1 drikke + kaffe inkludert i.f.m. lunsj. 

Kjøring: dag (timer):  1 (3)   2 (2)   3 (2 ½)    4 (0)   5 (2)   6 (3)   7 (2, med tog)   8 (½) 

_______________________________________________________________________________________ 
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