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CSEHORSZÁGBAN
ÜDVÖZÖLJÜK A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, Európa szívében, országunkban, mely számtalan lehetőséget kínál az aktív kikapcsolódáshoz. A széleskörű választékból mindenki kiválaszthatja a neki megfelelőt. Nemcsak minden korosztály választhat rengeteg programból, és
lehetőségből, de gondoltunk a családosokra is.
A nemzeti parkok egyedülálló természeti szépségei gyalogtúrákra csábítják a látogatókat. A túrázókat Európa legjobb minőségű turista jelölési rendszere vezeti el a változatos közép-európai tájakra. A jól
karbantartott utakon és terepeken kerékpáron kirándulhat a történelmi
városokba, vagy a természeti érdekességekhez. A festői tájakban érzéssel
beillesztett legmodernebb greeneket egyre több golfrajongó keresi fel.
A lovaglás szerelmesei is több lehetőségből választhatnak, Csehország
több százéves, híres múltra visszanyúló hagyományokkal rendelkezik
ezen a téren is. Akinek kedve támad, részt vehet az erdők mélyén egy
hajtóvadászaton, vagy a folyókról, halastavakról hajnali felszálló ködben
rendezett lehalászáson, esetleg horgászaton.
A hegymászókat a hagyományos sziklamászáson kívül a sportmászáshoz jól áttekinthetően kijelölt mászó falak sűrű hálózata várja.
A cseh folyók csendes és vad vizeit, a könnyen elérhető mesterséges csatornákat a víz szerelmesei értékelhetik, a gyönyörű tavak és víztárolók
tükrén pedig a vitorlázás rajongói szárnyalhatnak a széllel. Azok, akik
még ennél is nagyobb mennyiségű adrenalinra vágynak, rengeteg más
izgalmas élményt nyújtó program közül válogathatnak: a levegőben, vízen, ejtőernyőn vagy kötélen egyaránt.
Üdvözöljük a kikapcsolódás színes palettáját és felejthetetlen
élményeket nyújtó tájainkon!

www.kudyznudy.cz

www.czechtourism.com

Csehországi programajánlatok katalógusa

A Cseh Köztársaság hivatalos prezentációja
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KIRÁNDULÁSOK
A CSEH TÁJAKON
A cseh tájak szemet gyönyörködtetőek. Tele zöldellő erdőkkel, szürkés sziklákkal,
lankás vidékekkel, romantikus látványt nyújtó hagyományukat őrző falukkal, történelmi
városokkal. Bár merre is jár fel-felvillan egy szemet gyönyörködtető kápolnácska, vagy
az erdő mélyén megbúvó kisebb-nagyobb halastó. A turista jelek mindig elkísérik azokra
a helyekere, ahol a legszebb látvány tárul Ön elé. Túrája közben nyugodtan igazodjon
a jelekhez, és gyönyörködjön a táj nyújtotta szépségekben.

Európában a gyalogtúrára indulóknak Csehországban áll rendelkezésre a legsűrűbb, és legjobb állapotban lévő túristajelek rendszere. A piros, kék, zöld és
sárga jelek – a színek az útvonalak fontosságát jelölik –,
átszelik a hegyeket, mezőket, átvezetnek az erdők mélyén. Így könnyen eljutunk a leggyönyörűbb kilátásokat
nyújtó helyekre, a mesebeli várakhoz és kastélyokhoz,
de az erdők mélyén csordogáló kis kristálytiszta forráshoz is. A jelzések segítségével egyszerűbb az út, kön�nyen megtalál minden olyan elrejtett zugot is, melyet
segítségük nélkül hosszasan keresne, vagy eszébe sem
ötlene felkeresni.
Csehország a gyalogtúrázók paradicsoma.
Az erdei ösvényeken gyakran találkozhat a kirándulók
idősebb generációjával, lábukon bőr túracipővel, kezükben túrabottal, de sok fiatal túrázóval is, hátukon kön�nyű hátizsákkal, kezükben a legmodernebbb GPS navigációs berendezéssel. Hazánk természeti adottságainak
köszönhetően bővelkedik a kirándulási lehetőségekben,
legyen az vidéki könnyű félnapos kirándulás, többnapos
hegyi túra, vagy barangolás a régmúlt időket felidéző
várakhoz és kastélyokhoz. Mindenki megtalálja a neki
megfelelőt, a gyakorlott túrázók, és azok is, akik csak
egy kényelmes sétát szeretnének tenni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.kct.cz

TIPPJEINK
Schwarzenberg hajózási
csatorna
A Sumava déli részét átszelő Schwarzenberg hajózási csatornát több, mint 200 éve építeték. A csatorna a fakitermelésnél
játszott fontos szerepet, pontosabban a fa szállítását biztosította. Napjainkban érdekes műszaki látványosság, az idelátogatóknak pedig azt is bemutatják, régen hogyan úsztatták
a kitermelt fát.

Pravčická brána
A Pravčicei kapu Európa legnagyobb, 30 méter széles,
16 méter magasságba ívelő természetes kőkapuja. Kényelmes gyalogút vezet hozzá a közeli Hřenskoból.

Rejvíz
A két bemohásodott tavacska körül kialakult kiterjedt
tőzeglápon, a nemzeti park területén húzódik el a Rejvíz
fennsík. A sűrű erdő mélyén rejtőző Rejvíz nevű település
ideális kiindulópontja a Morva-Sziléziai Jeseník völgyeibe,
hegygerinceire.
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GYALOGTÚRÁK
A NEMZETI PARKOK
KINCSEIHEZ
Nemzeti Park
České Švýcarsko (Cseh Svájc)
Az északnyugati határnál elterülő, Németországgal szomszédos České Švýcarsko (Cseh Svájc)
gyönyörű kilátást nyújtó sziklák között megbúvó
kacskaringós ösvényeivel, mély völgyeivel, erdeivel,
árnyas patakjaival, a nemzeti parkok között a legfiatalabb. A sziklákon száz évnél régebbi, favázas, palakő mozaikkal díszített házakat csodálhatunk meg. Az
Elba folyótól Hřenskoból a Pravčicei kapun keresztül,
a sziklaváros szívében romantikus ösvény vezet a zöld
dombon rejtőzködő Tokán vadászházhoz, mely napjainkban a turisták kedvenc kirándulóhelye.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.ceskesvycarsko.cz

Nemzeti Park Podyjí

Nemzeti Park Šumava

A Podyji Nemzeti Park, a borászatáról ismert Znojmo város határát érinti. Innen gyalogosan
közelítheti meg a Dyje folyó és mellékágainak mély
völgyét, ahol még sikerült érintetlenül megőrizni
a természet egyedi arculatát, változatos növény- és
állatvilágát. Elindulhat az ellenkező, északnyugati irányból, az azonos nevű víztároló víztükre felett
méltóságteljesen kiemelkedő Vranov kastélytól is.
A Dyje folyó védett kanyonja 40 km hosszú, néhány
helyen mélysége a 200 métert is eléri. A nemzeti park
szívében található Európa egyik legjobb, egyedülálló Šobes néven ismert szőlészete. A Dyje folyó által
átölelt, széltől védett, napsugarakkal bearanyazott
dűlők ideális feltételeket biztosítanak a szőlőtermesztéshez. Látogasson el az egyedülálló természeti szépségeiről, kiváló borairól és a vendégszerető emberekről ismert vidékre.

Az erdők mélyéről, a kiterjedt tőzeglápokból, és a sumavai lejtőkről parányi patakokból ered
a három legszebb aranyat rejtő folyó: a Moldva,
a Vydra és az Otava. A Železna Ruda felett elhúzódó
erdők mélyén a Černé és Čertovo jezero (Fekete-tó
és Ördög-tó) fekete üvegre emlékeztető víztükrével
gyönyörködteti az idelátogatókat. Az érintetlen természetet átszelő határ menti keskeny utak kiválóan
alkalmasak gyalogos és kerékpár túrákhoz egyaránt.
A nemzeti park legmélyén találhatók a legszigorúbban védett természeti területek: a Boubinsky őserdő,
a Prášilské-tó és a Modravské lápok. Néhány kirándulás ajánlat a sumavai térségben: nyugaton a mély,
sziklás völgyek alján tör utat a cseh folyók közül legvadabbnak tartott Vydra. Keleten ellenkezőleg a Moldva hosszú vándorlásának kiindulópontját fedezhetjük
fel – a tőzeglápból 1170 m tengerfeletti magasságban
eredő forrás a turisták egyik legkedveltebb kirándulóhelye. Itt látható a Laka nevű tengerszem is, amely
a vidék jégkorszaki történelmét idézi.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.nppodyji.cz

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.npsumava.cz

Nemzeti Park Krkonoše
(Óriáshegység)
Az Alpok és Skandinávia közötti legzordabb
hegyek legszebb részeit csak azok csodálhatják meg,
akik nem tétováznak felhúzni a túracipőt, és nekivágnak
a hegygerinceknek. Gyönyörű látvány tárul elénk: a csúcsokat bearanyozza a napsugár, a völgyeket fedő ködfoszlányokból pedig a környező dombok tetejéről itt-ott
egy-egy kilátótorony kukucskál ki. A magasan fekvő hegyi réteken százéves menedékházak csalogatják a kirándulókat. Itt felfrissülhetnek, megkóstolhatják az ízletes
ételeket, kellemesen megaludhatnak, vagy átmenetileg
megbújhatnak egy futó zápor elől. Az Óriáshegység és
egyben Csehország legmagasabb csúcsa a Sněžka, az
orom környezetéből 200 méterrel magaslik ki. Az elénk
táruló körpanoráma csodálatos látvány, nem szabad
kihagyni. Gyalogosan és kötélpályán is megközelíthető. Érdemes meglátogatni a Žalý nevű kő kilátótornyot,
ahonnan teljes pompájában tárul elénk az Óriáshegység,
az Elba forrását, amely a magas hegyekben ered, ennek
ellenére aránylag könnyen megközelíthető, a Špindlerův
Mlýn sportközpontot, a vadregényes völgyben az Obří
důl (Óriás bánya) nevű vízesést, a közeli Harrachovban
pedig Európa legrégebbi, máig működő üveggyárát.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.krkonose.eu
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NYARALÁS
KÉT KERÉKEN
Az egyik legkellemesebb élmény, amit Csehországban átélhetünk kerékpár nyergéből csodálni a tájat. Az enyhén döcögős erdei utakon a természet szépségei mellett
a felszabadító érzést nyújtó illatokat, zörejeket, a fények, színek, árnyékok játékát is élvezhetjük. Egy kerékpáros túra alatt rövid időn belül gyakorlatilag több érdekességet,
nevezeteséget is láthatunk, és ez nem utolsó szempont egy csak pár napra tervezett kirándulásnál. Pattanjuk fel hát kerékpárunkra, és induljunk útnak Csehország lankás vidékeire!

Csehország számos részén többféle, különböző
nehézségű és hosszúságú kerékpárútvonalból választhatunk. A tájakat a helyi közutakon, mezei utakon és a jól járható erdei ösvényeken kijelölt útvonalak sűrű hálózata szövi át. A legtöbb útvonal valami érdekes helyre vezetnek el.
Szerkesztésükkor nem feledkeztek meg azokról a kitérőkről
sem, melyek a főútvonalon kívül kínálnak látnivalót, például:
valamilyen emlékezetes fához, erdei forráshoz, vagy éppen
egy kilátóhoz.
Dél-Csehország tájain minden olyan lehetőséget
megtalál a kerékpáros turista, amely felejthetetlenné teszi
itt eltöltött idejét. Ilyen élményekeket nyújtanak a Treboň
környékén csillogó halastavak között kanyargó országutak,
a Novohradky hegyek még érintetlen természetének dimbes-dombos tájain keresztül aszfalton és erdeiben kijelölt
útvonalak, vagy a sumavai erdők cross és hegyi kerékpárral
járható lejtői. A többnapos túrára indulókat pihenőhelyek,
panziók sűrű hálózata várja. A kerékpárosok körében közkedveltek a Csehország északi részén elhúzódó Lužické
és Jizerské hegyek, Morvaország északi részén pedig
a Beskydek lábánál gondosan kijelölt kerékpárútvonalak
vonzzák őket. A dél-morvai vidék egésze kerékpáron is kényelmesen bebarangolhatnó. Csodás élményt nyújtanak
a Znojmo, Mikulov, Břeclav, Hodonín és Uherského Hradiště
szőlőskertjei között vezető útvonalak.

TIPPJEINK
Brdy a kerékpárral
kirándulóknak
A Prágába látogatók kerékpáron is kedvükre nekivághatnak a nem messze eső Brdybe. A városi helyi közlekedéssel, a környékén közlekedő vonatokkal, kerékpárbuszokkal
elérhető alacsony lankák gyönyörű kerékpárútvonalakat
rejtegetnek. Ez a hely tökéletes úti cél lehet egy egynapos
kerékpártúrára!

Kerékpárbuszok
Több helyen az úgynevezett kerékpárbuszokkal is igénybe
veheti, ezekre a nyári időszakban kerékpárral is felszállhat,
így az útvonal megtervezésénél a kiinduló és érkezési pontot
eltérő helyekre is kijelölheti. Ha kerékpárral nyaral a hegyekben, az út egy részét felfelé kötélpályán is megteheti.
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A Šumava legmagasabb, erdővel borított
csúcsai alatt terül el a legnagyobb cseh vízfelület, az
úgynevezett. „Sumavai-tenger”. A víztároló hatalmas
térségben fogja fel a Moldva vizét. A vitorlázás szerelmesei és a szörfösök a sportidényben szinte ellepik
a víztükröt.

VÍZI PARADICSOM
EURÓPA SZÍVÉBEN
Aktív időtöltés víz nélkül? Csehországban az nem lenne az igazi! Friss hátszél,
szemellenző alatt cserzett arcbőrt csiklandozó napsugár és valamelyik tó vagy vízduzzasztó habjait szelő hajó. Gyönyörű természet, várak, kastélyok és nevezetességek
a dombos partokon. Ha már eleget vitorlázott, átülhet egy kajakba vagy kenuba, és
evezővel kezében szelheti a vizet valamelyik vad folyón vagy mesterséges csatornán. Mit
szól hozzá, ugye, remek szabadidőtöltés?

Csehország területén rengeteg, a legkülönbözőbb vízi sportokra ideális vízfelület található.
Népszerű az Észak-Csehországban Ohři folyón kialakított Nechranická víztároló, a Dél-Morvaországban Dyje folyón kiépített Nové Mlýny víztároló és
Kelet-Csehországban a Rozkoš nevű tó. Csalogatóak
még a Moldva vízlépcsői, tágas öbleikkel, számtalan
kikötésre alkalmas, sportfelszerelések kölcsönzését
is lehetővé tévő helyeivel. Hagyományokkal rendelkező kedvelt cseh sportág a vízisíelés, a kisebb
tavakon egyre elterjedtebb a wakeboarding – a motorcsónak után kötélen vontatott vízdeszkázás – és
a kiteboarding – ebben az esetben a deszkát egy szélsárkány, az úgynevezett kite repíti. Ezek a fiatal sportágak is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek
Csehországban.

TIPPJEINK
Moldvai vízi túra tengeri
kajakon
Egyre népszerűbb a Moldva Budějovice és Prága között
kiépített vízlépcsőjének tengeri kajakon történő leevezése.
A fővároson keresztül megtett vízi túra szintén felejthetetlen
élményt kínál.

A Baťa csatorna a Morván
A Morva folyón egész a Dunáig elhajózhatunk. A múlt században Közép-Morvaország gazdasági fellendítése céljából
a folyó csendesebb szakaszán építették ki az egyedülálló
Baťa csatornát. Napjainkban vizét a kiránduló gőzhajók és
hausboutok lepik el.
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A legismertebb cseh folyó a gyönyörű tájakon kanyargó, szelíd áramlású Moldva. Forrásaitól
egész České Budějovicéig túrakajakon is leevezhető.
A kezdő vízi túrások bizonyosan megkedvelik a csendes vizű Berounka folyót, partjain számtalan kisvendéglő és megannyi titokzatos várrom késztet egy-egy
megállóra. A tapasztaltabbak inkább a Csehország
déli részen található Lužnicét, az északnyugati tájakon az Ohřét, valamint a Morva folyó közép-moravai
szakaszát részesítik előnyben.
A Morva folyón egész a Dunáig elhajózhatunk, kellemesen kanyarog az erdők között rejtőzve,
az áramlása pedig egyenletes. Az Ohře hatalmas
és gyorsfolyású. A sziklák között gyors áramlások
és zuhatagok váltják egymást. A folyó partján érdemes meglátogatni az ismert törénelmi városokat
is: Chebet, Karlovy Varyt és Kadaňt. A Morva felső
szakaszán keskeny és gyorsfolyású, átszeli az elragadóan szép Litovelské Pomoraví védett területét, alsó
folyásán az ártéri erdők között a folyó kiszélesedik és
alkalmas nyitott túrakajakokhoz is.

Ha Ön nem kedveli a csöndesen kanyargó
vizeket, vágjon neki az evezőjét és hajója oldalát fehér
habokkal ostromló gyorsfolyású folyóknak és csatornáknak! Megfelelő vízállás esetén a folyók hegyaljai
szakaszai erre a legalkalmasabbak. A mesterségesen
kialakított vadvízi csatornák egész idényben megfelelő vízmennyiséget biztosítanak. Közvetlenül Prágában található a népszerű Trójai csatorna, a főváros
környékén továbbiakat Roudnice nad Labemben,
Veltrusyban, és Roztoky u Křivoklátban alakítottak ki.
Morvaországban a Vírské vízgáton, északon Sziléziában pedig az Opava folyón próbálhatja ki a csatornákat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.raft.cz
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ÜDVÖZÖLJÜK
A HEGYMÁSZÓK
BIRODALMÁBAN
Csehország egyedülálló édekességei közé tartozik a romantikus környezetben található sziklavárosok homokkő falainak megmászása. Sehol Európában nem talál ilyen
kis területen ennyi a hegymászókat meghódításra csábító alakzatot. A természet alkotta
sziklaalakzatok között kiránduló túrázók majd minden sziklaoszlopon, tűn, kéményen
vagy kúpon egyszerre több hegymászót is megfigyelhetnek meghódtásuk közben. Összpontosítás, nyugalom, önmaguk felülmúlása. Látogasson el a sziklavárosokba, a sport
hegymászás fellegváraiba, vagy keresse fel Csehország több száz mesterséges mászó
falainak egyikét.

A homokkő képezte sziklaváros cseh különlegesség, az odalátogató sehol a világon máshol
nem bukkanhat rá néhány négyzetkilométernyi terülten a magas, függőleges és karcsú homokkő tornyok
százaira. Egyes helyeken olyan keskeny az ösvény,
hogy az érdes homokkőfalak fél méterre közelítik
meg egymást, máshol a csapások a völgy felett magasan a meredek sziklatömbökön vezetnek. A sziklacsoportok legtöbbje három területre összpontosul Český
ráj - Cseh Paradicsom, České Švýcarsko – Cseh Svájc
és Adrspach.

TIPPJEINK
Mű mászó falak
A mászás különálló fejezetét képzik a napjainkban futótűzként terjedő mű mászófalak. Nem gond a kondi terem helyett egy mászó falat felkeresni, itt felszerelést kölcsönözhet,
ha kezdő, kézségesen tanácsokkal látják el, és odafigyelnek
biztonságára is. Csak Prágában több mint húsz ilyen fal van,
az ország területén pedig száznál is több kisebb-nagyobb
nyilvános mászó fal található. Ennek köszönhetően Csehor-

A sziklamászást kedvelőknek a sziklavárosokon kívül még több száz más alkalmas terep is
rendelkezésére áll. A helybéli sziklamászók soraiból
kikerülő önkéntesek gondoskodnak ezekről a helyekről. Karbantartják a kijelölt utakat, újakat tűznek ki,
kiadványaikban kölönböző tanácsokat, ajánlásokat
közölnek a sprotmászóknak. Több száz sziklás területet térképeztek fel, benne tízezret is meghaladó kijelölt úttal, a kettestől” a „tízes” nehézségi fokozatig.

szágban a kedvezőtlen időjárás ellenére is élvezheti a mászás
örömeit.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.cesky-raj.info / www.ceskesvycarsko.cz / www.skalyadrspach.cz
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ADRENALIN SZINTET
EMELŐ NYARALÁS
Magasan a kötelek pókhálójában néhány alak hintázik. Azon igyekeznek, hogy
egy acélkötélen eljussanak az egyik oszloptól a másikig. Időnként valaki megcsúszik, és
mint egy pillangó száll le barátai lábai elé a földre. Körös körül rengeteg kötél, létra és
korlát. Az egyik oldalon valaki hegymászó kötéllel biztosítva próbál a levegőben néhány
akadályon átjutni. A másik oldalon néhány fiatal azt próbálja, milyen érzés a szabadtérben egyik rámpáról a másikra átrepülni. Így néz ki egy drótköteles akadálypálya.

Csehország területén egyre jobban gyarapodik a köteles akadálypályák száma. A jól és megbízhatóan biztosított pályákon különböző élményekben
lehet része, a kötélen függeszkedéstől a kötélen járásig, kötélen történő leereszkedéstől egész az élménycsúszásig. Mindezt természetesen hivatásos oktatók
felügyelete mellett.
Egész életre szóló élmény egy sportrepülő kabinjából, vagy egy ejtőernyőről gyönyörködni
a változatos tájban. Kedvező időjárás esetén fentről
még jobban szemügyre veheti a vidéket. A legszebb
panorámát a Krkonoše (Óriáshegység) hegység
nyújtja, a legkedvezőbb széljárás viszont az ország
északnyugati részén Krušné Horyban és a Cseh
Középhegységben, keleti részén a Beskydekben,
Ostravától nem messze uralkodik. Az adrenalin parkok egyik újdonsága a zorbing – legördülés egy felfújt
gömb belsejében. A hegyi központok közelében erre
gyakrabban alakítanak ki nyári bobpályákat. A kocsiját kötélen felhúzzák egy meredek lejtőre. Innen egy
nemesacél pályán gördül le. Útközben élvezheti az
éles kanyarokat, gyors egyeneseket és egy-két helyen
a bukfenceket is.

TIPPJEINK
Ejtőernyőzés
a Krkonoše hegységben
(Óriáshegységben)
Felvonóval nyáron is feljuthat az ejtőernyős állomáshelyek
valamelyikére, a Janský Lázně feletti Černá horára (Fekete
hegy), a Harrachov feletti Čertova horára (Ördög hegy),
a Špindlerův Mlýn feletti Medvědínre és Plányra, továbbá
a Vrchlabí feletti Žaléra. Egyre népszerűbbek a hegyi központokban megrendelhető tandemugrások is.
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ÉLMÉNYEK AZ
IGÉNYESEBBEKNEK IS
Csehországban az aktív időtöltés külön fejezetét képzi a már többéves hagyományokkal rendelkező lovaglás és golf. Az ország térképet már majdnem teljesen lefedik
a kiváló minőségű golfpályák, valamint a verseny és túralovaglás céljaira kialakított istállók, lovardák. Használja ki az alkalmat az aktív időtöltés egyedülálló társítású kínálatával, egy golfütővel a kezében vagy egy ló nyergéből egyszerre ismerkedhet meg az
ország természeti szépségeivel és történelmi emlékeivel.

Csehország többéves lótenyésztési, lovas és lóverseny hagyományokkal rendelkezik. Kiváló lófajtákkal,
valamint rengeteg olyan hellyel büszkélkedhet, melyek kiválóan alkalmasak a túralovagláshoz. Több száz lovarda és
a lovas turisztika céljaira kialakított istállóban kívánsága szerint biztosítják az oktatást, lóhátról, esetleg lovaskocsiból
csodálhatja meg a környező természeti szépségeket, miközben szállásáról és étkezéséről is gondoskodnak. A környék
helyi szépségeit a gyalogosan elinduló turistákhoz hasonlóan azok is élvezhetik, akik a kijelölt ösvényeken lóháton
vágnak neki a tájnak.
A Cseh Köztársaságban több tíz kiváló minőségű golfpálya is található. Az aktív pihenés és a kivételes
játék hangulatát még az is fokozza, hogy a pályát gyakran
a természet lágy ölén, vagy értékes történelmi nevezetesség
közelében alakították ki. Az utóbbi években a fürdővárosok közelében található, már hagyományokkal rendelkező
golfpályákat egészítik ki a Prágától nem messze újonnan
kiépített legmagasabb elvárásoknak is megfelelő greenek.
A Karlštejnen játékkal töltött nap után, miközben a pályáról gyönyörködött a gótikus vár elragadó panorámájában,
javasoljuk, induljon el Észak-Morvaországba, vagy NyugatCsehországba, ahol a cseh természet káprázatosan szép
kulisszái teszik vonzóbbá a golfpályákat.

TIPPJEINK
Kladruby Nemzeti Méntelep
Európa szívéből származik a világ legkiválóbb lófajtáinak
egyike a kladrubi. Tenyészete több száz éves múltra tekint
vissza, nemzeti kulturális emlékké nyilvánították, és felvételét
javasolták az UNESCO Világörökségi Listájára is..

Indoor golf idényen kívül is
Az indoor pályákon, amelyekből Csehország európai összehasonlításban is egyedülálló kínálattal rendelkezik, idényen
kívül is lehetőség nyílik a golfozásra. Csak Prágában két nagy
indoor központ is található, ezek széleskörű szolgáltatással
várja a játékosokat, akik műfüves gurító gyepen, és homokfelületen is gyakorolhatnak.
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VISSZA
A TERMÉSZETBE
Madárcsicsegés az ébresztőóra csörgése helyett, harmatos gyümölcs és zöldség
egyenesen a kertből, friss kecskesajt reggelire. Igazi falusi hangulat. Egyre jobban értékeljük azt a lehetőséget, hogy néhány napra magunk mögött hagyhatjuk a várost, és elindulhatunk valahová, ahol még mindig hagyományos módon, a természettel összhangban
élnek az emberek. Karnyújtásnyira a fákhoz, a mezőhöz, az erdőkhöz, vagy egy halastó
partjához. A cseh vidék rengeteg ilyen lehetőséget kínál.

A cseh vidéket és a rengeteg apró várost
az országutak sűrű hálózata köti össze. Vidéken az
emberek, állatok és növények kivételes összhangban
élnek. Itt kényelmesen, nyugodt tempóban töltheti el
nyaralását. Valamelyik rejtett falucska vendéglőjében
megkóstolhatja a helyi különlegességeket, a finomra
füstölt kolbászt, a remek sört, a tócsnit és a friss barna kenyeret. Az erdőkben saját kezűleg szedheti tele
kosarát gombával, vagy töltheti meg bögréjét feketeáfonyával.

TIPPJEINK
Vadász Múzeum Ohrada
A XVIII. század közepétől a Hluboká nad Vltavouban álló
Ohrada nevű kastélyt tekintik a vadászat központjának.
A barokk kastély már 1842-től erdészeti, vadászati és halászati múzeumnak ad helyet. Az ohradai múzeum legrégebbik
múzeumaink egyike, egyben Európa legrégebbik szakosított
múzeuma is.

Ilyen kellemes hetet tölthet el a Šumaván,
Dél-Csehországban, a Vysočinán, a közép-csehországi Cseh Paradicsomban (Česky ráj), és a morvaországi Valašsko valamelyik farmján, vagy falusi
családi tanyáján. Mindenhol tártkarokkal várják az
idelátogatókat. Az agroturizmus lehetőséget nyújt az
érdeklődőknek, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak
a gazdaság, vagy a farm mindennapi munkálataiba.
Az ilyen nyaralás elsősorban a kisgyermekes családoknak lehet vonzó, a gyerekeknek hatalmas élmény
nyújt a közvetlen találkozás a háziállatokkal.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.prazdninynavenkove.cz

Rožmberk
- a legnagyobb halastó
Csehország

legnagyobb

halastava

a

dél-csehországi

Rožmberk. Egy, még a középkorban kialakított jól kigondolt
halastórendszer alapját képzi, az ötletes és egybehangolt vízgazdálkodás remek példája.

AKTÍV PIHENÉS / FALUSI NYARALÁS

Vadászat

Halászat

Csehországban a kedvelt apróvadakban és
vízi szárnyasokban gazdag vadászterületek mellett több
jól gondozott, a nagyvadak legszebb példányait rejtő
vadaskert is fellelhető. Vegyen részt egy felejthetetlen
szarvas, muflon, dámvad, szik szarvas, őz és vaddisznó
vadászaton! A termékeny sík vadászterületeken is csodálatos perceket tölthet barátaival egy fácán, fogoly,
nyúl és vadkacsa vadászaton.

Jakub Krčín nevével fonódik össze a megművelt, halastavakkal teli délcseh vidék. Több mint ötszáz
évvel ezelőtt az itt található mocsarakat száz meg száz,
kicsi és nagy halastóvá alakította át, ezek napjainkban
is haltenyésztésre szolgálnak. Lehalászásukkor minden
évben a délcseh halászok hagyományok szerint, kézzel
végzett munkáját nézhetjük meg. Az őszi hétvégeken
még napfelkeltkor kivetik hálóikat és gumiköpenyben,
magas csizmákban nekivágnak a hideg iszapnak. Lassan, fokozatosan vonják be a hálót, estére már partra is
kerülnek a halak. A közelben álldogáló nézelődők gyakran ott helyben sütik meg roston, vagy az izzó faszénparázson a frissen kifogott zsákmány valamelyikét.

Az idelátogató vendég a századok alatt kialakult és napjainkig is tiszteletben tartott vadászhagyományokkal és viselkedési szabályokkal ismerkedhet meg.
A legjobb vadászsikereket és élményeket garantálják az
itteni természeti adottságok, a nagykiterjedésű erdők,
a hivatásos vadászok ismeretei és tapasztalatai. A fácán
és fogoly vadászatra legalkalmasabb ismert vadászterületek Prágától nem messze Konopištěn, valamint
Csehország és Morvaország déli részein találhatók. Vadkacsavadászatra leginkább a halastavakban gazdag DélCsehország vidéke alkalmas. A vadaskertekben a vadak
megfigyelése nyújtja a sikerélményekben gazdag pillanatokat, a szabad vadászterületeken pedig a vadászat
igazi izgalmait élheti át.

A folyókat a bennük található halállomány
szerint oszthatjuk fel: pisztrángos vizekre, itt főleg lazacos halakat, és a nem-pisztrángosakra, ezekben ragadozóra és pontyfélékre lehet horgászni. A pisztrángozás
örömeit a Moldva és a Csehország déli részén folyó
Otava kanyarulatiban, vagy a Morva folyó felső torkolatánál élvezheti. A ragadózó halak és pontyok horgászatához kiváló feltételeket biztosítanak a Moldva zárógátjai,
a LIpno é az Orlík, Észak-Morvaországban Sziléziában
a Harten, a Nechranické völgyzáró gát, vagy közel a német határhoz a homokkő sziklák között az Elba.
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