Het Reuzengebergte Tsjechië

O

p zo’n 850 km vanaf Hengelo ligt het Reuzengebergte. Een uitgestrekt gebied
dat voor een groot deel bestaat uit door UNESCO erkend biosferen
reservaat: het Nationaal Park Krkonoše. De hoogste top is de Sněžka - de
Sneeuwkop - met 1602 m en is daarmee ook de hoogste berg van Tsjechië.

Er zijn erg veel sportieve en culturele mogelijkheden voor low budget schoolgroepen. Het gebied leent zich voor zowel

zomer als winter! Je kunt er een ideale afwisselende werkweek, survival of wintersport organiseren. Zeker als je denkt aan
mogelijke combinaties met steden als Praag, Dresden of Berlijn en het aangrenzende Boheemse Paradijs.

Een programma suggestie
1e dag: heenreis
’s Ochtends: Vertrek vanuit Nederland per touringcar.
’s Middags: korte stops onderweg.
Aankomst, inchecken in ho(s)tel, warme maaltijd.
’s Avonds: vrij programma.

2e dag: outdoor adventure in het Reuzengebergte
Ontbijt en lunchpakket.
’s Ochtends: keuze uit “zware” trektocht met o.a. Čertova hora (1022m) of
bron van de Elbe. Trektochten mogelijk met gids of met GPS of alleen kaartmateriaal.
’s Middags: vervolg trektocht of sportieve activiteit naar keuze (klimmen, abseilen, mountainbiken, teambuilding, touwen adventure parcours). Aan het
eind van de middag rodelen op een spectaculaire zomerrodelbaan.
Warm eten of ‘Boheemse barbecue’ met kampvuur.
’s Avonds: vrij programma.

Beproefd concept:jaarlijks meer dan
2500 deelnemers

Enkele alternatieven: glasfabriek,
bierbrouwerij, school-of bedrijfsbezoek, Skodafabriek en museum, steden (Jicin, Turnov,
Liberec), uitzichttoren (o.a. op de
berg Kozákov, 744m), burchten
en burchtruïnes (oa. Trosky),
druipsteengrotten, bunkers uit
Tweede Wereldoorlog, dagtrips
naar Polen en veel meer ...

3e dag: outdoor adventure in het Boheems Paradijs
Ontbijt en lunchpakket.
’s Ochtends: trekking door ‘rotsenstad” Prachov , een natuurlijk rotsenlabyrint.
’s Middags: raften of kanoën op de Jizera. Warme maaltijd
’s Avonds: “Tsjechische disco” bezoeken of in hotel organiseren.

4e dag: Praag en ‘chique’ diner
Ontbijt en uitchecken.
’s Ochtends: Spullen in de bus pakken.
’s Middags: Dagprogramma in Praag. Bezoek aan Praag. Invulling in overleg.
Bijvoorbeeld de ‘Gouden Mijl wandeling’ aan de hand van door Oostwaarts
verstrekt kaart- en informatiemateriaal (o.a. langs
klooster Strahov, Praagse burcht, Gouden
straatje, Kafkahuis, Karelsbrug, Oude Stadsplein, Kruittoren en Wenceslas plein).
Rest van de middag vrij de stad verkennen. Aanraders: een mountainbiketocht! Verder natuurlijk
het Mucha museum en Obecní Dům, Jugendstil
wandeling of bezoek aan Joodse Wijk Josefov.
’s Avonds: Gezamenlijk diner, bijvoorbeeld warm
en koud buffet tijdens boottocht over de Moldau.
Aansluitend nachtreis terug.

5e dag: weer thuis
Onderweg eventueel nog een ontbijt.
Aankomst in Nederland.

Tijdelijke actie: alle groepen die
een busreis boeken naar o.a. het
Reuzengebrgte kunnen gratis gebruikmaken van een een GPS
pakket.

Voorbeeld accommodaties
Hotel DUHA > prive
faciliteiten > uitstekende ligging bij skilift en
midden in het centrum
van Harrachov > max 52
bedden > prijsnivo B >
website http://
duha.harrachov.cz

Hotel Ryzoviste >
standaard tourist
class hotel > privé faciliteiten > ligging nabij bij
skilift > max 120 bedden
> prijsnivo B > website
http://
sporthotel.harrachov.cz
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Pension
Permon >
gedeelde
faciliteiten >
ligging in de
natuur > 46
bedden
(maximaal
80 in combinatie met pension Fania) > prijsnivo A > website www.fania.cz
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Meer informatie over specifiek voor uw groep
geschikte accommodatie geven wij u graag.

Basisprijzen (prijzen per persoon in normaal seizoen)
5d/2n

prijzen

5d/3n

6d/4n

LO

VP

LO

VP

LO

VP

prijsnivo A

€ 106,00

€ 124,00

€ 121,00

€ 145,00

€ 143,00

€ 175,00

prijsnivo B

€ 112,00

€ 130,00

€ 127,00

€ 154,00

€ 151,00

€ 187,00

In basisprijs: accommodatie, reisbegeleiding daar waar noodzakelijk, alle kosten bustransfer,
enkele excursies. Iedere 21e deelnemer is gratis. Let op: deze prijzen gelden bij volle busbezetting. Prijzen zijn exclusief verzekering! LO = logies met ontbijt, VP = vol pension

Prijzen van aanvullende excursies (selectie)
actief & adventure:
kanoën (€ 9,00 p.p.), mountainbiken (€ 9,00 p.p.), GPS tocht (vanaf gratis), trektocht/
natuurleerpad met gids (€ 4,00 p.p.), boogschieten (€ 6,00 p.p.), adventure touwen parcours (v.a.
€ 7,50 p.p.), klimmen & abseilen (€ 9,00 p.p.), zomerrodelen (€ 1,00 p.p.), berghuttentocht (€
15,50 p.p.p.d.)

Oostwaarts organiseert sinds
1989 maatwerk groepsreizen
naar diverse gebieden en steden in Tsjechië, o.a. het Reuzengebergte, Praag en het
Boheemse Paradijs!
We maken graag een vrijblijvende offerte speciaal op
maat voor uw groep!

natuur, cultureel & educatief:
voormalige Nazi-gevangenis Theresienstadt (€ 5,50 p.p.), bierbrouwerij (€ 4,00 p.p.), kasteelbezoek (€ 1,00 p.p.), bedrijfs- of schoolbezoek (gratis), landbouw-, mijnbouw- of milieuproject
(gratis), Skodafabriek en –museum (€ 4,50 p.p.), kristalglasfabriek (€ 2,50 p.p.), druipsteengrotten
(€ 3,00 p.p.), ecologie museum (€ 2,00 p.p.)

wintersport:
Pakket A: 3 dagen ski les, incl. uitrusting € 51,00
Pakket B: 6 dagen ski les, incl. uitrusting € 82,00
Pakket C: 3 dagen snowboard les, incl. uitrusting € 67,00
Skiliftpas v.a. € 8,00 p.p.p.d. Kunstsneeuw volop beschikbaar. Helm € 3,00 p.p.p.d..
“maatwerk groepsreizen naar Centraal Europa, van low budget tot exclusief”

Oostwaarts reisorganisatie
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
the Netherlands
tel.
Fax
e-mail
web

: 024 37 39 350
: 024 37 39 351
: info@oostwaarts.nl
: www.oostwaarts.nl

