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Få vintervarmen i Tjekkiet med ski, spa og solide supper 

Med lave priser, gode pister og masser af muligheder mellem turene ned ad løjpen er der flere grunde til 

at tage på vinterferie i Tjekkiet. Sæsonen står for døren.  

 

Mange folk gør som de plejer. Også når det gælder skiferie. Men der er gode alternativer til Østrig, Sverige 

og Norge, og de senere år har flere danskere da også fået øjnene op for Tjekkiet som ny, spændende 

vinterferiedestination.   

I Klínovec i Krušné-bjergene, som er et af Tjekkiets største skisportsområder, har 

man investeret stort i skilifter og anden infrastruktur. Her ca. 120 kilometer fra Prag 

og tæt på grænsen til Tyskland er der op til 18 kilometer pister af forskellig 

sværhedsgrad - og så kan liftkortet i øvrigt kombineres med det nærliggende 

skisportssted Fichtelberg i Tyskland. 

Andre oplagte skisportssteder er Černá hora - Pec der ligger i det østlige Krkonoše i 
Nordbøhmen. Her kan skisportsentusiaster boltre sig på 41 km pister med samme 
skipas, afprøve en 450 meter lang Funslope med tunneller, forhindringer og skarpe 
kurver og så har man i år moderniseret børneparkerne. Savner man spænding, er 
der ligeledes mulighed for at arrangere egne konkurrencer med startnumre og 

resultatliste. 

Også det moderne skiområde Lipno er velegnet til både begyndere og familier med små børn, mens man i Dolni 
Morava kan få pulsen i vejret på vej ned ad den sorte piste.   

Er man flere der rejser sammen, trækker det næppe heller ned, at priserne i Tjekkiet generelt ligger et godt stykke 
under sammenlignelige skisportssteder i Skandinavien, Frankrig og Østrig. Der kan spares adskillige tusind kr. på liftkort 
og leje af udstyr, men også når den skal stå på after ski.  

  
Mulighed for at kombinere med wellness og spa 

 
Det lave prisniveau kommer også én til gode, hvis man vil kombinere skiferien med 
wellness og spa, hvilket på mange måder er oplagt i Tjekkiet.  

I Velké Losiny der ligger tæt på Dolni morava kan man komme ned i gear i et af landets 
ældste og mest traditionsrige termiske bade, hvis historie strækker sig mere end 450 år 
tilbage i tiden.  

Også i nærheden af de øvrige skisportsområder er der kurbade, spa og wellness. I kurbyen Janské Lázně ved 

Krkonoše-bjergene kan man få varmen i de 27 grader varme termalbade.  
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Kendt for sine spabade er også den smukke Karlova Vary, der også er berømmet for sin årligt tilbagevendende 

filmfestival. Her kan man både få snerten af en århundreder lang tradition og mærke moderne luksus i byens mange 

spa- og kurbade.  

 

Solid mad skal slides af på pisten 

 

I nærheden af både ski- og sparessorts kan man vælge mellem indkvarteringsformer i forskellige 

priskategorier, fra hytter og bed & breakfast til pensionater og luksushoteller. Der er som regel god mulighed 

for at stille sulten på hotelrestauranter, men det er bestemt også en god idé at prøve nogle af de lokale 

specialiteter.  

I Krkonoše-bjergene skal man f.eks. ikke snyde sig selv for Špecle (gnocchi) med røget kød, kål og stegt løg eller 

den nærende svampesuppe, der også er særdeles populær her. 

Andre traditionelle tjekkiske supper er kulajda (dild suppe), bramboračka (kartoffelsuppe) og cesnečka 

(hvidløgssuppe). Skal man have varmen i en fart efter en god dag på pisten, er der heller ingen grund til at 

takke nej til te med tjekkisk rom.  

Den er populær blandt de fleste tjekkiske skiløbere.  

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  
Pia Klitten Sørensen  
E-mail: pia@target-tourism.dk  
Telefon: +45 2452 1025  
www.target-tourism.dk 

Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 

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

 
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. 
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