
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 01/04/2015 – 30/10/2015  

Verblijf 

naar 
keuze  

4 overnachtingen in Šumava         B&B of HP 

4 overnachtingen in Moravië         B&B of HP 
4 overnachtingen in Krkonose       B&B of HP 

Vervoer Autorondreis op basis van eigen wagen / huur 

Prijs pp  
Vanaf 

B&B              399 € pp in tweepersoonskamer 
Half Pens     530 € pp in tweepersoonskamer 

Inclusief 

12 overnachtingen in 3 verschillende 

accommodaties, verblijf in kamer met ontbijt 
of in half pension, streekinfo & BTW 

Exclusief 
Drank, persoonlijk verbruik, reisverzekering 

Niet vermelde maaltijden 

Optioneel: aanpassing naar eigen wensen. meer/minder 

dagen, andere hotels, … We zorgen voor gepaste 

alternatieven indien de accommodaties bezet zijn.  

Autorondreis – Tsjechië 
Czech - it - out !  

Ontdek het rijke culturele verleden van Tsjechië in combinatie met een verblijf in charmante hotels 
of in B&B. De accommodaties worden met zorg uitgekozen door Outline Travel. Zij zijn als 

reisorganisatie al 20 jaar actief in Tsjechië. Keuze uit verzorgde streekhotels of klasse 
charmehotels. Het persoonlijk onthaal en de verzorgde keuken staan hier centraal. Het programma 

kan aangepast worden, een combinatie met een verblijf in Praag behoort tot de mogelijkheden.  
We voorzien 3 maal een verblijf van 4 nachten in prachtige natuurgebieden.  

  
 
Šumava – Het Boheemse Woud    
 

Op 875 km van Brussel en met de auto vlot bereikbaar. Het 

Boheemse Woud is een middengebergte van eindeloze 
bossen, speelse riviertjes, gletsjermeren en veenmoerassen. 

Ideaal voor de natuurliefhebber en de sportieveling. Dit 
gebied was een sperzone ten tijde van het communisme en 

is sinds ’89 opengesteld als Nationaal Park. Maar in de buurt 

zijn er tal van kastelen zoals Rabi, Kasperk en Velhartice. 
Streekmusea en de steden Klatovy, Plzen, Pisek en Cesky 
Krumlov. Een ideale uitvalsbasis voor een mooie rondreis.  

Moravië 
  

Met een verblijf in het Negengebergte verblijft u meteen in een landschap 
dat geliefd was door vele Tsjechische kunstenaars. Aan de grens van 

Moravië ontdekken we een andere cultuur met meer kleur, een andere 
keuken en heerlijke wijn. Het mijnwerkersstadje Kutna Hora met de 

kathedraal van St Barbara en het koninklijk paleis. De Unesco sites van Zuid 

Bohemen met Telc en Trebic, een bezoek aan één van de vele kastelen van 
het land met het sprookjesachtige Pernstejn kasteel of bezoek één van de 
unieke streekmusea.      

 

het bergdorpje SPLINDERUV MLYN 
 

We bevinden ons nu te midden van het 

Reuzengebergte. Dit gezellige plaatsje met 
een Anton-Pieck uitstraling is zeer lieflijk 

mede doordat het riviertje de Elbe zijn weg 

baant door het dorp. Vooral onder de 
natuurliefhebbers en sportievelingen is het 

een zeer populair reisdoel. Door het 
gevarieerde aanbod van culturele uitstappen 

wordt deze parel van het Reuzengebergte 

een mooie uitvalsbasis.  

OUTLINE TRAVEL, TSHECHIË SPECIALIST 
VOSKENSLAAN 36 A 
9000 GENT 
www.outline-travel.com  
info@outline-travel.com  
+32 9 219 90 18 

http://www.outline-travel.com/
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DAG 1   Aankomst in Šumava      

 Na een dag rijden worden jullie in Šumava verwacht. Šumava is de Tsjechische naam 
voor het Boheemse Woud. Een ongerept natuurgebied dat sinds ’89 is opengesteld.  

 

DAG 2 Petrovice u Sušice - Klatovy      30 km 

 Ontbijt. Tijd voor een bezoek aan de provinciehoofdstad Klatovy. Het pittoreske plein, 
de zwarte toren en de barokke kerk met de mummies, een bijzondere tentoonstelling. 

Op de weg terug rij je dwars door het Nationaal Park. We raden u een stop aan in 

Hartmanice waar je de synagoge kan bezoeken. Op die manier leer je meer over de 
specifieke geschiedenis van de grensstreek. Overnachting.   

 

DAG 3 Kasperské Hory en Rabi       58 km 

 De ontwikkeling van dit bosrijk gebied startte in de middeleeuwen dankzij het ‘Gouden 
Handelspad’ dat liep van Salzburg naar Praag. Ter bescherming van dit pad werden 

kastelen gebouwd. De laatste kilometers naar Kasperk zijn te voet te overbruggen maar 
je geniet er van een prachtig uitzicht. Verder over de Sedlo naar Rabi. En op de weg 

terug stop je in het goudzoekersstadje Sušice.  
 

DAG 4 Te voet of een bezoek aan Cesky Krumlov   25 of 110 km 
 We nodigen u uit voor een wandeling doorheen het natuurpark Zbynické Rybniky. Rond 

deze meren laten heel wat watervogels zich bewonderen. Onderweg passeer je het slot 

van Kašovice. 25 km, 5 tot 6 uur wandelen, 300 m hoogteverschil. 
 Wie voor de auto kiest raden we Cesky Krumlov aan: ook wel het Brugge van Tsjechië 

genoemd met majestueus kasteel, prachtige tuinen, middeleeuws stratenpatroon en 
heerlijke restaurantjes.   

 

DAG 5 Van Pisek tot de de Moravische hoogvlakte  260 km 

 De volgende overnachtingsplaats is gelegen in Křížánky, maar alvorens de hoogvlakte in 
te trekken wordt gestopt in Pisek. Het hinterland van de brave soldaat Svejk. Even 

hogerop ligt het waterkasteel van Zvikov waar een boottocht op de Moldau niet mag 
ontbreken. En dan is het even doorrijden tot aan de grens met Moravië.  

 

DAG 6 Een dagje rust aan het meer van Mylovsky     

 Trek de stapschoenen maar aan voor een wandeltocht langsheen het prachtige meer. 
Het gebied is heel goed uitgetekend met wandelpaden en voor fietsliefhebbers is dit een 

zeer geschikte regio. Met de auto kan je een ritje doen langsheen de vele historische 

monumenten van de directe omgeving. 
 

DAG 7 De Unesco sites van zuid Bohemen   195 km     

 Twee bijzondere steden aan de grens met Oostenrijk zijn Telc en Trebic. Deze laatste 

was het centrum van de joodse cultuur in Moravië en de uniek bewaard gebleven joodse 
wijk vormt een stille getuigenis van het samenleven van Joden en Christenen. Als u ’s 

middags doorrijdt naar Telc dan begrijp je meteen dat dit mooie historische 
stadscentrum ook opgenomen werd op de lijst van beschermd werelderfgoed van 
Unesco.  

DAG 8 De unieke filmdecors van Tsjechië   115 km 

 De tocht van vandaag brengt je naar het kasteel van 
Pernstejn. Dit fabelachtige kasteel was al meer dan 40 

keer het decor van bekende films. De monumenten van 

Zd’ar nad Sazavou zijn zo uniek dat moet je zien.   
 

DAG 9 Onderweg naar het Reuzengebergte 210 km 

 De rit naar het noorden is weerom verrassend. Een 

knekelhuis, de kathedraal van Kutna Hora, de mooie 
stad Jicin of ‘Prachovsky Skaly’ de rotstuinen van Praag. 

Deze unieke tocht eindigt in het hart van het 
Reuzengebergte.    

 

DAG 10 Medvedin en de Elbequelle 

 De stoeltjeslift brengt je tot op de Medvedin berg. Stap 
dan tot aan de bronnen van de Elbe en voorzie een 

picknick of maak de tocht korter en geniet van een 

maaltijd in Splinderuv Mlyn.   
 

DAG 11 Het drielandenpunt en Frydlant  105 km 

 Breng vandaag een bezoek aan het kasteel van 

Frydlant. Een exponent van de rijke cultuur die dit land 
gekend heeft. Na de middaglunch rij je naar het stadje 

Liberec voor een bezoek aan de oudste botanische 
tuinen van het land.   

 

DAG 12  Polen – Karpacz      70 km 

 Rij naar het dorp Karpacz dat in Polen ligt aan de voet 
van de berg Snezka. Hier vinden we de prachtige 

‘Wang’ kerk, een oud evangelische kerk uit de 13de 
eeuw. Op de weg terug kan je het museum van 

Vrchlaby bezoeken.  

 

DAG 13 Uitchecken  
 Na het ontbijt is het tijd om terug te rijden. Het einde 

van een boeiende reis.  

   
 


