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Årets uge 31 går til Tjekkiet. Landet er utroligt frodigt, er knapt dobbelt så stort som Danmark og
har godt 10 mio. indbyggere.
Turen byder på spændende natur og byoplevelser. Vi skal vandre i smukke byer og i enestående
natur. Vi skal sejle i en natur, som er helt unik. Vi skal besøge restauranter med lækre tilbud.
Selvfølgelig skal vi også besøge en flyfabrik og bryggerier. Vi skal bo på gode hoteller. Og vi skal
hygge os.
Selvom programmet kan se lidt komprimeret ud er der lagt an til arrangementer, hvor der er afsat
tid til, at sjælen også kan følge med.
Vi har arrangeret en stor del af turen i samarbejde med Prageksperten, Laus Sørensen, som med
stor succes har stået for et tidligere arrangement. Og som nået nyt har vi dansktalende guider med
på turene, dog ikke ved Blansko grotterne.
Den samlede flyvetur fra Måløv er lidt over 1000 NM. Så den samlede flyvetid er ikke så lang. Vi
har lagt vægt på at der ikke er så langt mellem flyvepladserne og at de i videst muligt omfang har
Mogas.
Flyvemæssige forhold:
Først og fremmest skal vi gøre opmærksom på at PIC alene er ansvarlig for planlægningen og
gennemførelsen af flyvningen.
Vi forventer, at udstyret på din maskine er i orden og at den er serviceret således, at du kan flyve i
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mellem 12 og 16 timer. Tjek, at slanger og dæk er OK. Skift dem, hvis du er i tvivl. Du kan med
fordel have ekstra slanger med. Husk at sikre dig, at dine certifikater og forsikringer er gældende.
Hvis du ikke har BEG certifikat vil det være nødvendigt, at du flyver i formation med én, der har.
Du sørger selv for at lave aftale herom.
I flyveplanen er der indlagt flyvepladser, som gør, at ingen strækning uden for Danmark behøver at
være mere end 125 NM. Det er vigtigt, at dem, der måtte mellemlande tager højde for den ekstra
tid, der går med dette. Så lad dem starte først.
Det tjekkiske luftrum er ikke vanskeligt. Vi skal dog i kontrolzonen for at komme ind til Letnany ved
Prag. Servicen i luftrummet er høj og de militære flyledere, som vi skal kontakte, er meget
hjælpsomme. Vi kommer tilbage med hints, specielt omkring Letnany, og informationer omkring
selve flyvningen senere.
Kort over Tyskland og Tjekkiet kan du købe i shoppen i Roskilde http://www.aeropartner.dk eller,
hvor du ellers plejer at købe dem. Vi kan få rabat, hvis vi køber ind sammen. Indkøb i Tjekkiet og
Tyskland kan være noget billigere end i Danmark. Giv os en mail, hvis du er interesseret i samkøb.
Så finder vi forhåbentlig en god pris.
Du står selv for at indsende flyveplan på turen fra Danmark til Tyskland og på hjemturen fra
Tyskland til Danmark. Det er ikke krævet, at der indsendes flyveplan mellem Tyskland og Tjekkiet
og omvendt. Når vi skal hjem er det nemmeste at sende den til Naviair. Dem, der flyver i
formation, sender kun én flyveplan.
Det er ikke alle flyvepladser, der har Oktan 95. Du kan købe 100LL fra disse pladser. Turplanen
viser mulighederne for typen af benzin på de enkelte pladser.
Der afholdes briefing om morgenen forinden vi tager fra hotellerne.
Har du spørgsmål til flyvningen eller andet er du altid velkommen til at kontakte os. Vi afholder
ikke nødvendigvis fællesmøde omkring turen, da der er mange deltagende rundt om fra landet.
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Sørg for at have kontanter med til betaling af benzin i Müritz (EURO) og flere steder i Tjekkiet
(CZK). Tjekkiet er ikke med i Euro samarbejdet. Så tag Tjekkiske koruner med hjemmefra eller
veksel i automater eller i banker. Undlad at veksle på gaden. Du bliver helt sikkert snydt. Brug
kort, hvor du kan og kontanter, hvor du ikke kan bruge kort. 100 CZK koster ca. 27,5 DKK.
Vær opmærksomme på falske betjente med falsk ID.
Det er normalt at man giver drikkepenge. Mellem 5-10%. Giver du kontanter i drikkepenge, så giv
dem direkte til tjeneren. Læg ikke drikkepenge på bordet.
Det er ikke tilladt at ryge på offentlige steder.
Tidszone som Dk. 230V 50Hz. Tilkald af politi 158 og ambulance 155.
Da vi skal på vandreture, vil det være praktisk, at du har nogle fornuftige travesko med. Turene er
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ikke vanskelige, men utroligt smukke.
TURBESKRIVELSE:
Lørdag 29. juli:
Vi mødes i Müritz Airpark, hvor det vil være muligt at købe en buffet til en pris af 10-15 Euro.
Efter hyggeligt gensyn flyver vi videre til Letnany lidt uden for Prag. For dem, som gerne vil have
lidt kortere ben at flyve på, har vi angivet Grossenhain som en passende flyveplads, hvor der kan
købes Mogas. Kun en ganske ubetydelig omvej. Men husk at beregne den ekstra tid, det tager at
mellemlande.
Når vi kommer til Letnany vil det være en rigtig god idé at få tanket.
Fra Letnany tager vi letbanen, der ligger få hundrede meter fra flyvepladsen, ind til vort hotel. Vi
står af ved I P Pavlova, der ligger et par hundrede meter fra hotellet. Vi skal bo på: Prague Centre
Plaza Hotel, Fügnerovo Namesti 1, Prag 2.
http://www.prag-hoteller.dk/hoteller/prague_centre_plaza_hotel.html
Der er ikke arrangeret middag, men der er lidt anbefalinger.
Da vi er mange, er det ikke givet, at der er plads uden reservation. Den sørger I selv for.
Restaurant Leggero (400 meter til fods) eller Bad Jeff’s BBQ (650 meter til fods).
Leggero er Middelhavskøkken (kød, fisk, pasta) - http://www.ristorante.leggero.cz/cz/menu
Bad Jeff’s er amerikansk BBQ (spareribs, burger etc.) – Ejeren er amerikaner og har et ”navn” i
Prag for sin BBQ. I givet fald en ”smagemenu” med BBQ kyllingevinger, spareribs, langsomt
tilberedt oksekød og tilbehør for omkring kr. 125,- pr. person: http://www.badjeffs.cz/
Søndag 30. juli:
Efter en velfortjent nattesøvn og et solidt morgenmåltid er vi parate til at gå på opdagelse i Prag.
Vore dansktalende guider møder os på hotellet kl. 9:00.
Vi deles i 2 lige store grupper med hver sin guide. Den ene gruppe tager slotssiden, mens den anden
gruppe tager ”gamle-by-siden”. Alle mødes til frokost på restaurant Mincovna på Den Gamle
Rådhusplads, derefter bytter grupperne guide og ser modsatte side. Mincovna er en tjekkisk
restaurant med fair priser på Staromestske Namesti (Den Gamle Rådhusplads) – faktisk den eneste
restaurant på pladsen, hvor lokale kommer: http://www.restauracemincovna.cz/
Guiderne er med os det meste af dagen og det er helt sikkert, at det bliver en spændende og
hyggelig dag med passende pitstop og uden hastværk.
Efter turen er der tid til at være lidt på egen hånd.
Middagen starter kl. 19:00 og indtages på U Emy Destinnove, der serverer en spændende menu til
kr. 210.
Hver gæst vælger en ret i hver kategori. Man vælger, mens man er i restauranten.
Forret (vælg 1 af 3):
100 % fransk foie gras paté serveret med figen/hasselnøddebrød og ærter og sød løgchutney samt en
reduktion af 10 år gammel portvin.
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Bison carpaccio fra Nebraska med rucola, tørrede tranebær, valnødder og en vinaigrette af Chardonnay
hvidvin og dijonsennep.
Salat af ristede røde og gule beder med rucola, blodappelsin, valnødder og fetaost med citronvinaigrette.
Hovedret (vælg 1 af 3):
Stegt filet af sandart serveret med røget majroepuré og ratatouille.
Steak Ema – filet mignon serveret med skysauce med honning og reduceret Chianti rødvin.
Hjemmelavet ravioli fyldt med spinat og ricotta og serveret med svamperagout.
Dessert (vælg 1 af 3):
Philadelphia Cheesecake.
Mørk chokolademousse med skovbær.
Hjemmelavet sorbet.

Mandag 31. juli:
Efter morgenmaden tager vi letbanen tilbage til Letnany.
Efter ankomsten til Ceske Budejovice bliver vi kørt til hotellet: Hotel Clarion Congress ****.
http://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/en/
Her afleverer vi bagagen. Det er ikke sikkert, at vi kan komme til værelserne på dette tidspunkt.
Vi kører med bus til Ceske Budejovicky Budvar bryggeriet (Budweiser). Rundvisningen foregår
med dansktalende guide. Frokosten nydes i bryggeriets restaurant. Derefter en kort gåtur i Ceske
Budejovice og lidt tid på egen hånd.
Middagen starter kl. 19:00 og nydes på hotel U Solne Brany i centrum. Menuen koster kr. 110,00.
Der vælges på dagen:
Forret:
Dådyr-terrine
Suppe:
Kartoffelcreme med svampe
Hovedretter:
- Krondyr i svickova sauce (flødesauce på blendede grøntsager/rodfrugter) med Karlovy Vary knødler
- Vildsvine roulade med bacon, spinat, kålsalat, kartoffelknødler
- Svinekød i svampsauce med ristede kartofler

Dessert:
Indbagt æble i vaniliecreme
Budvar øl til 40czk, tjekkiske hvidvine fra 3-400czk

Tirsdag 1. august:
Sightseeing i Kromlov og Ceske Budejovice.
Afgang fra hotellet kl. 9:00. Vi bliver kørt til den maleriske gamle by, Kromlov, hvor vi er på gåtur
indtil kl. 12:30, hvorefter vi spiser frokost på Eggenberg bryggeriet. Vi besøger byens slot,
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hvorefter der er tid til selvstudier.
Vi kører tilbage kl. 16:00. Aftenen er på egen hånd i Ceske Budejovice, hvor der er mange
hyggelige restauranter i hotellets nærhed.
Onsdag 2. august:
Vi tager fra hotellet kl. 8:45 til lufthavnen. Herfra flyver vi
til Kotvrdovice, som er en lille UL-plads. Herfra kører vil til
de spektakulære grotter ved Blansko. Vi skal vandre i
grotterne og på en mindre sejltur. Turen er ikke lang, men
det vil være hensigtsmæssigt, at du tager nogle gode
travesko med, da vi også senere skal ud at vandre.
Efter turen er det blevet tid til frokost.

Efter besøget i Blansko flyver vi videre til Olomouc, hvor vi bliver indkvarteret på Hotel Ibis
Centre, http://www.ibis.com/gb/hotel-8248-ibis-olomouc-centre/index.shtml. Transporten foregår
med taxier. Lufthavnsledelsen er behjælpelig med at bestille taxierne. Der er ikke langt til hotellet,
så ventetiden på taxierne bør ikke være ret lange.
Aftenen er til egen rådighed.
Torsdag 3. august:
Vi tager fra hotellet kl. 8:30 og flyver fra Olomouc kl. 10:00. Vi lander i Hradec Kralove kl. 11:00,
hvor vi bliver transporteret til TL Ultralight fabrikken. Her skal vi se deres 3 modeller og, hvis vi er
heldige, kommer vi op at flyve i nogle af dem. Desværre er der ferie, så der er kun få på arbejde.
Efter frokosten tager vi videre til Hradcany, hvor vi kan se en gammel forladt sovjetisk base. Hvis
tiden er knap flyver vi dog direkte til Usti Nad Labem. Vi skal have tanket, så vi er klar til
hjemturen. Beregn god tid til det. Prisen pr. liter Okt. 95 var EUR 1,12 d. 1.3.17. Så fyld op.
Efter tankning hentes vi i taxier, der kører os til Hotel Clarion Congress ****.
http://www.clarioncongresshotelolomouc.com/en/
Der er middag kl. 19:00 på microbryggeriet Pivovar Na Rychte. Gode, håndbryggede øl og
veltillavet mad til lave priser. http://www.pivovarnarychte.cz/en/home-page.html
Fredag 4. august:
Denne sidste dag i Tjekkiet skal vi på en særlig naturskøn vandretur ved Hrensko. Bussen henter os
kl. 9:00. Vi vandrer gennem klippedal med vild skov og vandløb til en dæmning, hvorfra vi
transporteres i flodpram gennem ufatteligt smukt landskab til en lille halvø. Pramdrageren vil
underholde undervejs med myter og sjove fortolkninger af, hvad klipperne kan forestille. Pause på
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halvøen, hvor vi kan få en øl eller andre drikkevarer og enkel mad. Herfra vandrer vi lidt videre,
hvor vores bus samler os op. Vandreturen er ikke anstrengende.
Vi forventer at være tilbage ved hotellet ved 15-16 tiden. Herefter er der mulighed for afslapning
eller en spadseretur langs Elben, der løber gennem centrum af byen.
Vor sidste middag på turen holdes på restaurant Vetruse, som troner på en klippe over byen.
Transporten op til restauranten foregår med kabelbane. Middagen starter kl. 19:00 og slutter lidt før
kl. 22:00, hvor den sidste kabelbane går hjemad.
Menuen er som følger: Du vælger én ret fra hver gruppe.
Forret:
1.Creamy goose liver pâté with fig jam - 96,00 CZK
2.Dried sirloin with BBQ mayonnaise and warm crusty bread - 139,00 CZK
Hovedret:
1. Veal wiener schnitzel with bavarian potato salad - 265,00 CZK
2. Honeyed duck leg with red cabbage, cranberries and potato-bacon dumpling - 269,00 CZK
3. Slow-braised young beef with Vegetable cream sauce, cranberries, buttermilk and Viennese dumplings –
179,00 CZK
4. Cheese spätzle with Viennese onions - 129,00 CZK
Dessert:
A la carte, pris ukendt.
100 CZK koster 27,5 kr. pr. d. 28.2.17

Restauranten beder om bestilling på forhånd. Af praktiske hensyn gøres dette allerede ved
tilmeldingen. Betaling sker på restauranten.
Lørdag 5. august:
Efter morgenmaden bliver vi kørt tilbage til flyvepladsen i taxier. Vi flyver til Oehna for dem, der
vil mellemlande eller direkte til Müritz, hvor vi tanker og får frokost. Herefter går det hjemad.
Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i programmet.
Turtrøjer:
Traditionen tro leverer Simba turtrøjer til fornuftige priser. Du krydser dine ønsker af på den
fremsendte tilmeldingsblanket, hvoraf størrelser og priser fremgår.
Økonomi:
De økonomiske forhold afhænger af om du bestiller enkelt- eller dobbeltværelse. Vær
opmærksom på, at udgifter som benzin, taxier, middage, frokoster og drikkevarer ikke er med i
budgettet.
Budgettet er som følger:
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Enkeltværelse
Dobbeltværelse pr. person
Ture incl. busser

kr. 2.900
kr. 1.700
kr. 800

Prisen pr. person med enkeltværelse udgør
Prisen pr. person med dobbeltværelse udgør
Hertil lægges prisen for eventuelle turtrøjer.
T-shirt
Poly shirt
Sweat shirt

kr. 3.700
kr. 2.500
kr.
kr.
kr.

Andre udgifter, som I selv betaler undervejs:
Lufthavnsafgifter plus parkering ca.
Do., Tjekkiet ca.
Udregnet med 2 personer pr. fly.
Taxier
Mad og drikke. Efter forbrug
Maden ligger mellem kr. 150-240 /dag
Drikkevarer hertil.

85
125
165

EUR
6
CZK 1100
CZK 900

Tilmelding:
Vi har et maksimum deltagerantal på 50 personer, så det er vigtigt, at du tilmelder dig hurtigst.
Først til mølleprincippet er gældende.
Indbetalingsdatoen gælder som bevis for tilmelding til turen.
Af praktiske hensyn betales det fulde beløb med det samme. Refundering af beløbet ved en
efterfølgende aflysning vil kun ske i det omfang, som vi kan få de forudbetalte beløb refunderet og
at det ikke øger udgiften for de øvrige deltagere. Beløbet er baseret på min. 40 deltagere.
Indbetaling til Sydbank reg: 6814 kt. 0001058369
Seneste indbetalingsdato: 23. marts.
Venligst mail Tilmeldingsblanketten til carsten@cb-svendsen.dk
Forbehold:
Turen er ved at være fastlagt, men der vil stadig kunne komme mindre ændringer.
Vi kan ikke garantere, at du kan få de værelser, som du krydser af på Tilmeldingsblanketten.
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Budgettet er baseret på at flyene har 2 personer ombord, der deler landings- og parkeringsafgifter
og at der mindst deltager 40 personer.
Spørgsmål:
Du er altid velkommen til at kontakte os:
Steen Ole Nielsen: steennordholt@gmail.com Mob: 20130820
Carsten: email: carsten@cb-svendsen.dk Mob: 40105286
Vi glæder os til at være sammen med dig på denne smukke tur rundt i Tjekkiet.
Venligste flyverhilsner
Steen og Carsten
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