
 
TJEKKIET 2017: STORE OPLEVELSER PÅ DEN KORTE FERIE 

 
Med ny direkte rute fra Aarhus bliver det fra maj endnu lettere at flyve til Prag, der allerede er forbundet 
med både Billund og København. Hvad enten man er til god musik, lækker mad, design, sport eller 
spændende verdenshistorie er der gode grunde til at besøge Tjekkiet på en city break i 2017. Måske er 
det en af de mange festivaler der afgør, hvornår du vil af sted.  
  
Der er mange ting, som man kan forbinde Tjekkiet med. Karlsbroen, krystalglas, Kafka og klassisk musik. 
Men også flotte art nouveau bygninger, god øl og afslappet stemning. Der er også god grund til at tænke på 
festivaler, for Tjekkiet har sjældent mange festivaler som er spredt ud over hele året, og måske er det lige 
netop en af dem der afgør, hvornår man har lyst til at komme på besøg. 

 
Musikalsk sommer 
de største jazzfejringer i Europa men med et program der også rummer 
blues, funk og verdensmusik. Festivalen løber af stablen i syv byer landet 
over, herunder Brno og Prag.  
Prag er i det hele taget Tjekkiets musikalske centrum, og allerede i maj under 
Prague Spring, byens internationale festival for klassisk musik, vil man kunne 
høre storslået musik opført i flottest tænkelige rammer. Blandt 
koncertstederne er bl.a. Rudolfinum og Nationalteatret.  
Tjekkiet har forstret mange store klassiske komponister, og den måske mest 
kendte, Bedřich Smetana har fået sin helt egen festival. Den foregår meget 
passende i hans fødeby Litomyšl i juli måned. Et besøg hertil kan passende 
kombineres med et besøg på byens renæssanceslot, der er på UNESCO’s liste 
over verdenskulturarv. 

 
Mad og film i Karlovy Vary 
En anden stor festivalby er den bøhmiske kurby Karlovy Vary. Foruden at 
huse en stor, prestigefuld filmfestival der afholdes i juli i det kendte spahotel 
Thermal, kan man under åben himmel på Food Festival Karlova Vary stifte 
bekendtskab med et appetitvækkende program bestående af 
madlavningskurser, gastronomisk kappestrid, børneworkshops samt masser  

 
Udholdenhed og hestekræfter 
Er man mere typen der gerne vil forbrænde kalorier og konkurrere på udholdenhed og god kondition, skal 
man i stedet overveje at melde sig til en af Tjekkiets store løbekonkurrencer. Brno halvmaraton afholdes 
først på sommeren i et flot og kuperet terræn, mens Prags to maratonløb – halvmaraton i april og fuld 
længde i maj – går gennem gaderne på en af verdens smukkeste storbyer. Her er der deltagelse af folk fra 
hele kloden.  
Tjekkerne er i det hele taget sportsglade folk. I Ostrava, der ligger flot ved floden Oder, vil man til stævnet 
Golden Spike kunne opleve nogle af de største atletikstjerner fra OL i Rio, mens man ved Prags Speedway 
Grand Prix i juni vil kunne opleve motorsportsatleter dyste på hestekræfter og balanceakt.  

 
Historisk vingesus og morgendagens mode 
Rundt om i Tjekkiet afholdes også en lang række festivaler, hvis mission er at 
sætte fokus på historiske begivenheder eller stilperioder. Her er 



barokfestivaler, gotiske festivaler og festivaler der med optræden og processioner og stort anlagte 
teateropsætninger mimer verden af i går. Sidst på året kan man rundt om Slavkov slottet i Brno opleve en 
iscenesættelse af Napoleons berømte slag ved Austerlitz, her i Tjekkiet. Mindre tilbageskuende anlagt? Så 
er det måske mere Prags design og mode festivaler man skal sætte rejsekompasset efter. Prag og andre 
byer egner sig med kort afstand fra Danmark godt som city break destinationer, men I er også meget 
velkommen til at blive lidt længere …  

 
For mere information: 

 
http://czechtourism.com/n/top-events-2017/ 
http://czechtourism.com/p/sc-events-2017/ 
 
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 
Email: 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 

http://czechtourism.com/n/top-events-2017/
http://czechtourism.com/n/top-events-2017/
http://czechtourism.com/p/sc-events-2017/
mailto:vallin@czechtourism.com
http://www.czechtourism.com/
mailto:pia@target-tourism.dk
http://www.target-tourism.dk/
http://www.brand.czechtourism.cz/en/Account/Log

