
Tsjekkia - tradisjoner, historie, bergverk 

24.04-02.05.2023 

Møt våren i Tsjekkia! Vi følger opp Tysklandsturen 2022 med en reise til nabolandet. I tillegg 
til Tsjekkias viktige bergverks-historie ser vi nærmere på bl.a. tradisjonell trearkitektur, 
prøvesmaker utmerkede viner, utforsker en dryppsteinsgrotte, kjører buss gjennom  fine 
landskaper og har fritid i koselige bykjerner. Selv om opplevelsene står i kø, blir det tid 
imellom. Guide underveis er Yngve Leonhardsen, som tidligere har bodd i Praha, kan 
språket og kjenner Tsjekkia veldig godt.




Mandag 24. april 

Ankomst Praha i 12-tiden, der Yngve møter på flyplassen. Buss til hotellet. Lunsj, innsjekk 
og litt tid på hotellet før orienterende byvandring med Yngve, forbi de viktigste 
severdighetene. Vi får med oss utsikten fra borg-høyden og ser også noen av stedene 
knyttet til Praha-våren og til omveltningene i 1989. Gåturen ender på restauranten hvor 
det blir middag. Etterpå legger vi inn en liten kveldstur over Karlsbroen. (L, M)


Tirsdag 25. april 

Vi tar t-bane et par stasjoner ut til idylliske Vyšehrad, hvor vi tilbringer formiddagen. Her 
finner vi blant annet Tsjekkias æreskirkegård. 


Avreise mot den vakre bergstaden Kutná Hora. På vei dit besøker vi slottet Konopiště, 
som var privatboligen til erkehertug Franz Ferdinand, tronfølgeren til Habsburg-riket. 
Slottet huser blant annet en enorm trofé-samling: Franz Ferdinand, som er kjent for at han 
ble skutt og drept i Sarajevo i 1914, jaget nemlig tidlig og sent og var i sin tid Europas 
kanskje beste skytter. I Kutná Hora har vi hotell i to netter. (F, L, M)





Onsdag 26. april 

I  Kutná Hora opplever vi det berømt-beryktede "knokkelkapellet" og besøker 
St.Barbara-katedralen, med den europeiske sengotikkens kanskje vakreste ribbehvelv. 
Det er bygget av læremesteren til arkitekten bak Annenkirche i Annaberg, som 
historielaget besøkte på turen til Sachsen i 2022.  Vi får omvisning i bergverksmuseet 
med en liten tur under jorda. Kutná Hora var på 1300- og 1400-tallet Europas viktigste 
sølvprodusent - og myntet datidens "harde valuta", Prager Groschen. Byen er med god 
grunn oppført på verdensarvlisten. Fritid. Museet for moderne kunst anbefales. (F, M)




 
Torsdag 27.april 

Utsjekk og avreise mot byen Hranice na Moravě, via Chrudim. Her besøker vi Tsjekkias 
marionette- og dukketeatermuseum, som ligger i et flott renessansehus - i seg verdt et 
besøk. Dukketeater har lang tradisjon i Tsjekkia. Vi forsetter til Olomouc hvor vi tilbringer 
det meste av dagen.


Byvandring med Yngve gjennom den veldig godt bevarte universitets- og katedralbyen 
Olomouc, som har spilt en viktig rolle i sentraleuropeisk historie. Vi passerer blant annet 
Europas største "pestsøyle" og et astronomisk ur i "kommunistisk" stil. Fritid. Anledning til 
å besøke det moderne erkebispemuseet, med sine imponerende samlinger. Innsjekk og 
middag på hotellet i trivelige Hranice, hvor vi skal være i to netter. (F, L, M)




Fredag 28. april 

Dagens første etappe går til friluftsmuseet i Rožnov. Dette er Tsjekkias største 
folkemuseum, med masse trearkitektur fra både bymiljø og landsbygda her nordøst i 
landet, samt en rekke tekniske kulturminner. I tillegg kommer en imponerende bunad-
samling. Omvisning og tid på egen hånd.  

På vei tilbake får vi med oss et besøk i en stemningsfull dryppsteinsgrotte. Rett i 
nærheten troner den mektige borgen Helfštýn. Her oppe fra nyter vi utsikten før vi 
returnerer til hotellbasen i Hranice. (F, L, M) 



Lørdag 29. april  

Utsjekk og avreise. Første stopp er verdensarvstedet Kroměříž. Byen huser blant annet 
det gedigne tidligere "sommerstedet" til erkebiskopene av Olomouc. Disse styrtrike kirke-
fyrstene var ikke bare svært ivrige kunstsamlere, som etterlot seg en av Europas største 
maleri-samlinger, de anla i sin tid også to enestående hage- og parkanlegg som fortsatt er 
bevart. Vi tar en titt på den såkalte blomsterhagen med tilhørende byggverk. Så går vi en 
liten runde gjennom den fine bykjernen i Kroměříž og innom den store slottsparken. Fritid 
før vi fortsetter sørover og besøker det flotte friluftsmuseet i Strážnice. 


Her skal vi se eksempler på typisk arkitektur fra landsbygda i denne delen av Tsjekkia, 
med blant annet mye bruk av stråtak. Også områdets lange historie for vindyrking 
belyses. Et deilig sted! En times omvising og en time på egen hånd. 


Vi sjekker inn på hotellet i Hodonín før vi kjører det korte stykket bort til den trivelige 
vinkjeller-landsbyen Nechory. Etter en liten omvisning får vi en omfattende vinsmaking av 
premium-viner fra en av vingårdene i området. (F, småretter til vin) 
 



Søndag 30. april 

Utsjekk og avreise. Vi får en myk start på dagen derpå når vi kjører nordover gjennom fine, 
bølgende jordbrukslandskap og stopper ved et utkikkstårn. Ikke langt unna sto slaget ved 
Austerlitz i 1805, der Napoleon vant sin største seier - nøyaktig ett år etter at han kronet 
seg selv til keiser i Paris. Vi får en omvisning inne i monumentet som ble reist i anledning 
100-årsmarkeringen. Anledning til å ta en titt på den militærhistoriske utstillingen ved siden 
av. målet for dagen er Tábor, en trivelig og historisk viktig by i Syd-Bøhmen.  

Tábor er kjent for å ha vært hovedkvarteret til husitter-bevegelsen. Predikanten Jan Hus 
var på samme tanker som Martin Luther, bare hundre år tidligere. Etter at han ble brent på 
kjetterbålet mobiliserte tilhengerne hans militært - med stor suksess! Vi går en tur langs 
den godt bevarte bymuren. Fritid. Anledning til å besøke husitter-museet, eller sjokolade- 
og marsipan-museet, med overraskende og smakfulle utstillinger! (F, L, M) 

Mandag 1. mai 

Utsjekk og avreise til Příbram. Her finner vi Tsjekkias største bergverksmuseum. På 1800-
tallet, da landet var del av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, kom praktisk talt alt av 
sølv og bly i hele riket fra gruvene rundt Příbram. Omvisning. Tid på egen hånd. (F, L, M)


Tirsdag 2. mai  

Utsjekk og avreise mot flyplassen i Praha kl 9. (Norwegians flytider f.o.m. april neste år er 
per dags dato ikke publisert. Programmet oppdateres når disse foreligger.)                                                               

Pris: 14 750 kr per person i dobbeltrom (v/ 30 deltakere). Enkeltromstillegg: 1 750 kr 

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet. Påmelding innen 15.11.2022 til Dag 
Kristoffersen: dag.kristoffersen@ebnett.no 


