
 

Her får man adrenalinmættet ferie i Centraleuropa 

Grønklædte bjerge, vilde klippeformationer og brusende floder danner en smuk ramme om aktiv ferie i 

Tjekkiet, hvor der er gode mulighed for både at vandre, klatre og prøve kræfter med rafting.  

Det er muligt, at tjekkerne er kendt for deres gode øl, men de bruger mere tid 

på vandrestierne end på værtshusene.  

Traditionen for at vandre går helt tilbage til 1870’erne, hvor de første 

afmærkede ruter blev anlagt, og i dag er der glimrende mulighed for at hike og 

trekke over hele landet, fra Bøhmen i vest til Mæhren mod vest.  

Ruterne slynger sig gennem smukke landskaber med skove og bølgende kornmarker, over vinmarker og 

langs floder, forbi middelalderborge og charmerende landsbyer.  

Et populært sted at snøre vandreskoene er nationalparken České Švýcarsko, det bøhmiske Schweiz, der 

udover at være hjemsted for sjældne dyrearter og bemærkelsesværdige planter også byder på et 

forunderligt eventyrlandskab med nåletræsskove og dybe dale, kløfter og stejle sandstensklippevægge.  

De sidste indbyder naturligvis også til klatring, som der er også er en lang og stolt tradition for i Tjekkiet.  

Særligt sandstensområderne Labské piskovce, Adršpašsko-Teplické skalý samt Český ráj (Det Tjekkiske 

Paradis) i Bøhmen egner sig godt til klatring, men også Český kras (Den bøhmiske karst) og Moravský kras 

(Den mæhriske karst) nær Brno kalder på klatreentusiaster.  

I det mæhriske karstlandskab finder man desuden en række spektakulære grotter, hvor myter om trolde og 

andre sagnvæsner lever i bedste velgående.  

Styrkeprøve på floderne 

Sommeren er også et perfekt tidspunkt at prøve kræfter med kano- og 

kajaksejlads eller rafting, der alle er populære sejlsportsdiscipliner i Tjekkiet. 

På professionelt plan hører flere tjekkiske padlere til den absolutte 

verdenselite.  

Mindre kan naturligvis også gøre det, og man behøver ikke forudgående 

kendskab for at kunne nyde en adrenalinmættet tur på vandet.  

I Tjekkiet er kanosejlads koncentreret på floden Vltava med udgangspunkt i 

Sydbøhmens populære turistby Český Krumlov og Vyšší Brod, der bl.a. er 

kendt cistercienser-kloster samt på Ohre-floden med udgangspunkt i bl.a. 

kurbyen Karlovy Vary og Loket, der er én af Bøhmens mest maleriske 

middelalderbyer. 

Whitewaterkanosejlads og rafting kan bl.a. dyrkes omkring Krkonoše v. Šplinderův Mlýn og på Vltavaa 

neden for Lipno-dæmningen. 

 

 



Aktiv ferie for livsnydere 

Hører man til dem, der holder af at blive belønnet for sliddet – eller som bare 

gerne vil nyde livet i komfortable rammer – er der masser af gode muligheder 

på turen gennem det tjekkiske landskab.  

 

F.eks. kan man indlogere sig på en række slotte i, hvad der med rette kaldes det bøhmiske paradis, 

herunder det romantiske barokslot chateau Loučeň i det centrale Bøhmen eller Mcely Chateau, der er 

transformeret til et femstjernet øko wellness retreat.  

 

For mere information: 

https://www.czechtourism.com/home/  

Kontaktinformation: 

Hvis du har brug for yderligere information om Tjekkiet, så kontakt venligst: 

 

Czech Tourism Office  

Lucie Vallin, direktør  

E-mail: vallin@czechtourism.com 

Tel.: + 46 (0) 8 44 04 221 

 www.czechtourism.com  

 

Target Tourism, Trade & Press  

Pia Klitten Sørensen 

E-mail: pia@target-tourism.dk  

Telefon: +45 2452 1025  

www.target-tourism.dk

 

Om Tjekkiet 

Tjekkiet blev dannet i 1993, men landet har en lang og begivenhedsrig historie i kraft af placeringen i hjertet 

af Europa. Landet prydes af hundredvis af gamle slotte, klostre og herregårde samt smukke skove og bjerge. 

Derudover har Tjekkiet en traditionsrig mad- og ølkultur samt hele 12 UNESCO-seværdigheder. Hvert år 

holdes der et væld af festivaler med fokus på fx musik, mad og øl – og desuden har landet en lang række 

kur- og spasteder – og hele 90 golfbaner. Tjekkiet er ikke mindst kendt for hovedstaden Prag – eller ”Byen 

med de 1000 spir” med romantiske bydele, glitrende gader og den gamle, charmerende Karlsbro. Den korte 

afstand fra Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort Tjekkiet til et populært rejsemål for både 

familieferier, weekendophold og aktive ferier – året rundt. 

 

Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 

http://www.brand.czechtourism.cz/en/Account/Log 
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