Het Ertsgebergte in Tsjechië

O

p nog geen 650 km vanaf Arnhem ligt het Ertsgebergte (Krušné hory). Een
uitgestrekt natuurgebied met middelhoge bergen (hoogste punt is Klínovec,
1244m,). Het gebied heeft een rijke historie en een bruisend heden. Qua natuur
en landschap doet het er denken aan de Ardennen. Het prijsniveau er echter
een stuk lager. Er zijn erg veel sportieve en culturele mogelijkheden voor low budget
schoolgroepen. Het gebied leent zich voor zowel zomer als winter (vraag naar winterbrochure!). Je kunt er een
afwisselende werkweek, survival of wintersport organiseren. Zeker als je denkt aan mogelijke combinaties met
wereldsteden als Praag of Berlijn.

Een programma suggestie: Ertsgebergte en Praag (5 dagen / 3 nachten)
1e dag: heenreis
’s Ochtends: Vertrek vanuit Nederland per touringcar.
’s Middags: Onderweg bezoek aan Unesco monument de Wartburg, Buchenwald en/
of het prachtige Weimar. Aankomst, inchecken bij ho(s)tel, warme maaltijd.
’s Avonds: vrij programma.

2e dag: outdoor adventure in het Ertsgebergte
Ontbijt en lunchpakket.
Dagvullend programma: sportieve activiteit naar keuze. Mogelijk is
klimmen, abseilen, raften of kanoën op de Ohře, mountainbiken,
teambuilding, adventure touwenparcours, boogschieten, biatlon
schieten, trektochten (educatief en/of uitdagend met GPS). Dag
afsluiten met rodelen op een spectaculaire rodelbaan.
Warm eten of ‘Boheemse barbecue’ met kampvuur.
’s Avonds: vrij programma.

3e dag: kuuroord Karlovy Vary en Theresienstadt
Ontbijt en lunchpakket.
’s Ochtends: bezoek aan het beroemde kuuroord Karlovy Vary (Karelsbad),
wandeling langs geneeskrachtige thermale bronnen (proeven!), Jugendstil
architectuur, zwemmen in een thermaal buitenbad
(28°C) en met de tandrad kabelbaan naar de
beroemde Goethe uitzichttoren.
’s Middags: bezoek aan Theresienstadt
(crematorium, kleine fort: video, rondleiding en
museum o.l.v. gids) of bezoek aan dierentuin
bruinkool mijn en/of glasfabriek. Warme maaltijd.
’s Avonds: discotheek bezoeken of zelf
organiseren.

4e dag: Praag
Ontbijt en uitchecken. Spullen in de bus pakken.
’s Ochtends: Reis naar Praag.
’s Middags: Dagprogramma in Praag. Bezoek aan Praag. Invulling in overleg.
Bijvoorbeeld de ‘Gouden Mijl wandeling’ met gids of met GPS (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.
’s Avonds: Gezamenlijk diner, in restaurant of bijvoorbeeld warm en koud
buffet tijdens boottocht over de Moldau. Aansluitend nachtreis terug
t
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5e dag: weer thuis

Onderweg eventueel nog een ontbijt.
Aankomst in Nederland.
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Enkele voorbeeld accommodaties
1 hostel Chata Twins >

eenvoudig hostel >
gedeelde faciliteiten >
ligging in klein dorpje > 60
bedden > prijsnivo A >
meer informatie op
www.marianska.cz
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2 Hotel Lesni Zamecek >

tourist class hotel > prive
faciliteiten > uitstekende
ligging direct bij skilift en
midden in de natuur > 80
bedden > prijsnivo B > meer
informatie op www.3star.cz

Hotel MM > redelijk hotel >
prive faciliteiten > restaurant >
ligging midden in de natuur > 90
bedden > prijsnivo B > meer
informatie op www.actief-intsjechie.nl
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Meer informatie over specifiek voor uw
groep geschikte accommodatie geven wij
u graag. Wij nodigen u van harte uit!

Basisprijzen (prijzen per persoon in normaal seizoen)
prijzen p.p.

5 dagen / 2 nachten

5 dagen / 3 nachten

logies met ontbijt

vol pension

logies met ontbijt

vol pension

prijsnivo A

€ 107,00

€ 115,00

€ 121,00

€ 145,00

prijsnivo B

€ 116,00

€ 124,00

€ 127,00

€ 154,00

In basisprijs: accommodatie, reisbegeleiding daar waar noodzakelijk, alle kosten bustransfer. En
enkele excursies Iedere 21e deelnemer gratis. Let op: deze prijzen gelden bij volle busbezetting.
Prijzen zijn exclusief verzekering!

Prijzen van aanvullende excursies (een selectie)
actief & adventure:
GPS tocht (€ 1,00 p.p.), kanoën (€ 10,00 p.p.), mountainbiken (€ 10,00 p.p.), trektocht
met gids inclusief stoeltjeslift (€ 8,00 p.p.), boogschieten (€ 6,00 p.p.), rodelen +
adventure parcours (€ 15,50 p.p.), zwemmen in thermaal bad (€ 2,50 p.p.)

natuur, cultureel & educatief:

Oostwaarts organiseert sinds
1989 maatwerk groepsreizen
naar Tsjechië, o.a. het
Reuzengebergte, Praag,
Ertsgebergte en Boheems
Paradijs!
We nodigen u uit om uw
plannen met ons te
bespreken bij ons op kantoor
of bij u op school.
We maken graag een
vrijblijvende offerte voor uw
groep!

voormalige Nazi-gevangenis Theresienstadt (€ 5,50 p.p.), glasfabriek (€ 2,50 p.p),
bierbrouwerij (€ 4,00 p.p.), kasteelbezoek (€ 2,00 p.p.), bedrijfs- of schoolbezoek (o.a.
Skodafabriek, landbouw-, mijnbouw- of milieuproject)

Wintersport Kunstsneeuw volop beschikbaar.:
3 dagen ski les, incl. uitrusting € 51,00
6 dagen ski les, incl. uitrusting € 82,00
3 dagen snowboard of carving les, incl. uitrusting € 67,00
Skiliftpas v.a. € 8,00 per persoon per dag. Helm v.a. € 3,00 p.p.p.d. Volop
kunstsneeuw aanwezig! Ideaal gebied voor beginners.
“MAATWERK GROEPSREIZEN NAAR CENTRAAL EUROPA, VAN LOW BUDGET TOT EXCLUSIEF”

Oostwaarts reisorganisatie
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
the Netherlands
tel.
fax

: 024 37 39 350
: 024 37 39 351

e-mail : info@oostwaarts.nl
web
: www.oostwaarts.nl

