
Nu kimer det til julefest - i Tjekkiet 

Der gøres meget ud af julemarkederne i november og december – også i byer som normalt ikke får så 

stor omtale. Det kan være en anledning til at opleve Centraleuropa på ny med hygge, håndlavede gaver 

og lækker mad. 

 

 

 

Julen fejres med bravur i Tjekkiet. Og der er flere gode alternativer til Prag. Et af de steder, som er værd at 

lægge vejen forbi i julemåneden er Mæhrens hovedstad Olomouc, hvor man både kan møde historisk 

skønhed og ungdommelig charme. Her er brostensbelagte gader, smukke barokkirker og storslåede pladser 

med til at danne en flot ramme om byens store julemarked.  

Markedet åbner den 23. november og løber helt indtil den 24. december. Her snor boderne sig rundt om 

Rådhuspladsen Horní náměstí med det berømte astronomiske ur, barokke fontæner samt den UNESCO-

beskyttede treenighedssøjle samt pladsen Dolní náměstí hvor fontæner med Jupiter og Neptun står for en 

rislende lydkulisse.  

Olomouc er fortsat ikke særlig turistet, og markedet henvender sig i udpræget grad til lokale, der er på jagt 

efter kunsthåndværk, glaskugler til juletræet, slik eller delikatesser fra egnen. Det gælder bl.a. den 

lufttørrede pølse Zabijačka og Olomoucké tvarůžky, en krydret og særlig ost fra området.  

For ølentusiaster er der også noget at komme efter. Olomouc er nemlig hjemsted for adskillige 

mikrobryggerier, såsom det familieejede Chomout Craft Brewery, der også tilbyder guidede ture og 

smagsprøver i bryggeriet.  

På julemarkedet er der også rig lejlighed til at smage på den lokale punch og glühwein, ligesom der er 

skøjtebane, teater for både børn og voksne og underholdning med musik inden for alle genrer.  

 

 

 

 

 

 

 

Jul med Prags seje lillebror 

Også i Tjekkiets næststørste by, Brno – Prags seje lillebror – er der masser at kommer efter i julemåneden. 

Byen der bl.a. er kendt for sine modernistiske arkitekturperler, brede boulevarder og gode shoppinggader, 

er også spændt op til julefest.  



På byens centrale plads Náměstí Svobody (Frihedspladsen) med smukke bygninger i bl.a. renæssance og 

nyrenæssance rejses byens store juletræ, og rundt om er der boder med lækkerier, forfriskninger, design og 

traditionelt kunsthåndværk.  

Også på pladsen Dominikánské náměstí vil der være mulighed for både at købe gaver og stille sulten.  

Brnos helt store juletrumfkort er dog den traditionelle julemesse, hvor det mest berømte værk af den store 

tjekkiske komponist Jan Jakub Ryba bliver fremført af byens symfoniorkester og nogle af Brnos dygtigste 

solister.  

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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http://www.target-tourism.dk/
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