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Wat is waar te doen, in Noord Bohemen ? 
(De afstanden zijn vanaf Frydlant gemeten) 

 
Adventure, actief: Adventureparken      

Deze parken zijn oa ingericht met allerlei touw- en 
houtparkoersen. Instructeurs zijn aanwezig. Zij kunnen u 
begeleiden met allerhande activiteiten. Voor de zekerheid svp 
1 dag van te voren reserveren.  
Locaties:  
Kořenov-Harrachov (ca 52 km), park Proud aan de weg van  
Kořenov naar Harrachov. Na Kořenov en voor pompstation 
“Na Mýtě” rechtsaf (let op klein bord met opschrift “Lanové”) 
Špindlerův Mlýn (ca 94 km), melden bij Yellow point in het 
centrum. 
Hrubá Skála (ca 55 km) bij kasteel van Hrubá Skála. 
 

   Activiteiten oa: 
-Abseilen       (oa Harrachov, Špindlerův Mlýn en Hrubá Skála) 

   -Quads       (Vrchlabi) 
   -Mountainbiken      (oa Harrachov, Špindlerův Mlýn en Hrubá Skála) 
   -Reuzenschommel (Špindlerův Mlýn) 
   -Paragliding      (Špindlerův Mlýn) 
   -Rafting       (oa Harrachov, Špindlerův Mlýn en Hrubá Skála) 

-Bergbeklimmen    (oa Harrachov, Špindlerův Mlýn, Malá en Hrubá Skála) 
   -Boogschieten       (Špindlerův Mlýn)  
   -Bungeerunning     (Špindlerův Mlýn)  
   -Kanovaren       (oa Harrachov, Špindlerův Mlýn en Malá Skála) 

-Rodelbaan Janov nad Nisou (32 km), Harrachov en Špindlerův Mlýn) 
 
Rondvluchten   (Vrchlabi en 10 km ten zuiden van Turnov)) 
    
Burchten/kastelen:  Frýdlant (ca 2 km) 

-prachtig, volledig ingericht kasteel, met oa een 
pijpenverzameling en een collectie Delfts blauw. Duits en 
Engelstalige gidsen bij de rondleiding. 

    Trosky (ca 58 km, weg Turnov-Jičín) 
-uniek silhouet van 2 ruines die op tegenover elkaar gelegen 
vulkanische heuveltoppen zijn gebouwd, met schitterend 
uitzicht op de omgeving. Met regelmaat historische markten 
en schermdemonstraties. Op maandag gesloten. 

    Sychrov (ca 42 km,aan vierbaansweg Liberec-Praag) 
-behoort tot de best bezochte objecten in Tsjechië. Rijke 
kasteelinterieurs, grote collectie Franse portretschilders. Met 
regelmaat schermdemonstraties, roofvogeldemonstraties, 
historische markten, concerten. 

    Frýdštejn (ca 42 km) 
-ruine van Middeleeuwse burcht, met markante 9 meter 
doorsnee toren. Deze toren wordt vaak in filmdecors gebruikt 
als verblijfplaats van heksen 

    Valdštejn (Bij Hrubá Skála ca 55 km, 5 km ten zuiden van Turnov) 
-de burcht bevindt zich in het Boheemse Paradijs in de 
rotsenstad Hrubá Skála. Rondleidingen van april t/m oktober. 
Met regelmaat roofvogel- en schermdemonstraties, rijk 
cultureel programma. 

    Karlštejn (ca 135 km, 25 km ten zuidwesten van Praag) 
-het grootste juweel onder de burchten, met een unieke kapel. 
Door zijn ligging en zware fortificaties bleek de burcht 
onneembaar voor vijanden. Absolute aanrader! 
Rondleidingen, het natuurgebied rondom het dorp leent zich 
uitstekend voor wandelingen. 
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Praagse Burcht (ca 128 km) 

-grootste kastelencomplex ter wereld, nationaal    
cultuurmonument. Inclusief presidentieel paleis, kathedraal, 
kapel, tuinencomplex, etc. 

         
Dierentuinen:   Liberec (ca 23 km) 
     -Zoologická zahrada: dierentuin met oa witte tijgers. 

Ook fraaie botanische tuin en tropisch paviljoen aanwezig. Het 
gehele jaar door geopend. 

    Praag (ca 128 km) 
-Zoologická zahrada: dierentuin op een bijzonder fraaie 
locatie, gelegen tegen de flank van een heuvel bij slot Troja. 
Vanaf het hoogste punt heeft u een mooi nuitzicht over de 
omgeving. Er zijn een kabelbaan en restaurants aanwezig.  
Troja is een wijk in het noordelijke deel van Praag. Via de 
metro lijn C nemen, uitstappen op eindpunt Holešovic nádrazí, 
overstappen op bus nr 112, die Troja als eindbestemming 
heeft.  

    Dvůr Kralové nad Labem (ca 115 km)  (http://www.zoodk.cz/) 
-Safaripark/zoo: hier treft u de grootste “collectie” Afrikaanse 
dieren van heel Europa aan. Het park is het gehele jaar door 
geopend. 
 

Fietsen: -veel mogelijkheden: voor fietsroutes verwijzen we u naar de 
aanwezige informatiebrochures of naar locale VVV’s, waar 
verschillende routes te verkrijgen zijn. 

 
 
 
Grotten:   Bozkovské dolomitové jeskyně (Bozkov ca 57 km) 

-een labyrinth van onderaardse gangen en holen en 
ondergrondse meertjes met helder blauwgroen water. 
Rondleiding ca 45 min. geopend van 1 april tot 31 okt. van 
08.00-15.30 uur. Maandags gesloten! 

      
    Moravský Kras (Moravische Karst) (ca 210 km) 
     -in dit gebied bevinden zich meerdere grotten: 

-1: Kateřinská jeskyně (Catharinagrot) met veel 
kalksteenformaties. Rondleiding ca 30 min. 
 -2: Punkevní jeskyně (Punkvagrot) met stalactieten en 
stalagmieten. Rondleiding ca 75 min (wandeling en rondvaart 
door grot) 
-3: Macochakloof, 138 meter diepe kloof. Deze is te bekijken 
vanaf 2 uitzichtpunten op een hoogte van 138 en 92 meter, of 
via de bodem te bereiken via de Punkvagrot. 
 
NB: 1,2 en 3 zijn te bereiken vanaf de plaats Blansko naar 
Skalní mlýn, parkeerplaats met infocentrum. 
 
-4: Sloupskošošůvké jeskyně ((Grot van Sloup en Šošůvka), 
een doolhof van 3 verdiepingen met bizarre vormen van 
kalksteen. Bij plaats Sloup 
-5: Balcarkagrot met veel kleurschakeringen van het 
gesteente. Rondleiding ca 45 min. Bij plaats Ostrov u 
Macochy 
 
NB: alle grotten in de Moravische Karst zijn het gehele 
jaar door geopend van 08.00-15.30 uur (laatste toegang). 
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Český Kras    (bij Beroun, ten zuidwesten van Praag, ca 169 km) 
     -Koněpruské jeskyně (grotten van Koněprusy) 

Na een rondgang van ca 800 m. komt u op sprookjesachtige 
plaatsen met druipstenen, meertjes en rozen! Gelegen in 
natuurreservaat. 
 

Harrachov:   Bezienswaardigheden (ca 58 km) 
     -glasfabriek 

-twee keer per dag is er een rondleiding. ’s Maandags 
gesloten. 

     -glasmuseum 
-ook winkel aanwezig, waar u prachtig glaswerk kunt 
kopen. 

     -Čertova Hora 
-de duivelsberg (1020 m). Hier zijn meerdere 
springschansen gesitueerd. In de winter vinden hier 
met regelmaat grote wedstrijden plaats. Kritisch punt 
van de reuzenschans is 165 m. 

     -watervallen 
-de Mumlavský Vodopád, de watervallen van de 
rivier de Mumel. Een wandeling door dit natuurgebied 
met aan het eind de watervallen is aan te bevelen. 

     -mijnmuseum 
      -inclusief een bezoek aan een mijnschacht. 

NB: de watervallen en het mijnmuseum vindt u als u 
het centrum van Harrachov doorrijdt. Aan uw 
linkerhand ziet u op een gegeven moment een groot 
busstation. Als u iets doorrijdt ziet u daarna links een 
grote parkeerplaats. Aan de overzijde van de weg 
begint de wandeling naar het mijnmuseum en de 
watervallen. 

     -rodelbaan 
-bij deze baan bevindt zich oa ook een touwparcours. 
Bij een van de skiliften heeft u de mogelijkheid om met 
een grote step van de berg te “suizen”. 

 
Jablonec nad Nisou:  Bezienswaardigheden (ca 34 km) 
     -fraai stadscentrum 
     -veel gebouwen in Jugendstil 
     -museum met glas en bijouterie 
     -raadhuis 

-’s zomers is onder begeleiding van een gids de raadhuistoren 
te bezichtigen 

  kerken   -RK kerk van de Heilige Anna 
-oud katholieke kerk, het meest waardevolle Jugendstil 
monument van de stad 
-evangelische kerk van Dr. Farský, met domtoren van 60 m. 

     -winkels 
     -terrasjes 
     -casino 
     -restaurants 

-toeristische wandelroute (ca 15 km) door stadsdelen met hun 
bezienswaardigheden, door stadsparken, langs 
uitzichtspunten, de berg Petřin en door bossen. 
-stuwmeren met watersportmogelijkheden 
-overdekt zwemparadijs 
-tennis/squash centrum 

-met tennis, squash, indoorgolf, badminton, whirlpool, 
sauna, restaurant. Svp reserveren: tel 0428705473 of 
0603521925. Adres: Průběžná 27. 
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Liberec:    Bezienswaardigheden (ca 23 km) 
     -fraai stadscentrum 
     -houten huizen uit de zeventiende eeuw 
     -kerk van St Antonius 
     -raadhuis 
     -pestzuil 
     -kasteel met kapel. Interessante houtsnijkunst. 
     -museum met glas- en textielcollecties 
     -dierentuin 
     -botanische tuin 
     -berg Ještěd 

-moderne uitkijktoren met restaurant op 1012 m 
hoogte. Schitterend panorama. Mogelijkheden voor 
een wandeling, paragliding of rafting. De uitkijktoren is 
ook vanuit de stad via de tram te bereiken, vanaf 
station lijn 3 naar Horní Hanychov.  De top is te voet, 
met de auto of via de kabelbaan te bereiken. 

     -centrum Babylon 
-uitstapje voor het hele gezin: groot overdekt complex 
met winkels, attracties, gezelschapsspellen, casino, 
lunapark, bowling, restaurants, subtropisch aquapark. 
Dit zwemparadijs is dagelijks geopend van 10.00-
22.00 uur.  

-winkelcentrum met hypernova 
 -groot overdekt winkelcentrum, met oa een zeer grote 
hypernova (ca 42 kassa’s), waar van alles te 
verkrijgen is op het gebied van de food en non-food 
artikelen. Zeer de moeite waard om eens gezien te 
hebben! Vanwege de uitgestrektheid rijden sommige 
personeelsleden op inline-skates. 
 

 
 
Natuurgebieden: Český Ráj of Boheems paradijs ( ca 77 km) 

-fantastische samenstellingen van zandsteen, bizarre rotsformaties, klippen 
en meren zijn letterlijk een paradijs voor wandelaars, fietsers en 
bergbeklimmers. Het Boheems paradijs wordt doorsneden door toeristische 
paden en routes met informatie (bijv. het Gouden pad) en met uitkijkpunten, 
die zeker iedere bezoeker zullen boeien. Aanraders: de Rotsen van Prachov 
(Prachovské Skály), de rotsformaties van Hrubá Skála, kasteel Waldstein, 
burchten Kost en Trosky, etc., etc. Na meerdere dagen bent u nog lang niet 
uitgekeken! 
 
Harrachov  (ca 58 km) 
-als u het centrum doorrijdt vindt u aan de buitenrand de Mumlavský 
Vodopád, de watervallen van de rivier de Mumel. Een wandeling door dit 
natuurgebied met aan het eind de watervallen is aan te bevelen. 
 

   Josefůf Důl (ca ? km) 
-ook de omgeving van Josefůf Důl heeft veel natuurschoon met bergen, 
bossen, watervallen en(stuw)meren. Diverse fiets- en wandelroutes aanwezig. 
 
Smědava, Lázně Libverda (resp 13 km) 
-schitterende routes in die plaatsen voor wandelaars en fietsers. In Smědava  
is een grote parkeerplaats. Van hieruit beginnen diverse wandel- en 
fietsroutes. Tevens heeft u de mogelijkheid om de hoogste berg in de 
omgeving, de Jizera (1122 m) te beklimmen. 
In Lázně Libverda is een leuk restaurant (Obří sud) in de vorm van een grote 
ton. Vanaf de parkeerplaats aldaar beginnen diverse fiets- en wandelroutes. 
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Prachtige autoroute naar Lázně Libverda via Tanvald, Desna, Souš, 
Smědava, Bílý Potok en Hejnice. Zeer aan te bevelen! 

 
 

Praag:                                          (ca 128 km) heeft zeer veel te bieden: historische gebouwen, 
indrukwekkende kerken, musea, sfeervolle pleinen, kunst en 
cultuur, winkels, werkelijk teveel om op te noemen! Voor 
uitvoerige informatie verwijzen wij u naar de aanwezige 
informatie literatuur, zodat u zelf u keuze kunt bepalen. 
Aanraders zijn oa de Oude Stad (Staré Město), het raadhuis 
van de Oude Stad met het astronomische uurwerk, de 
Karelsbrug (Karlův Most) met zijn kunstenaars, de Praagse 
Burcht met de St Vituskathedraal, en de Joodse wijk. Er 
worden vanaf het raadhuis veel rondleidingen (te voet of met 
de paardenkoets) verzorgd, onder begeleiding van Engels- en 
Duitstalige gidsen. Zeer aan te bevelen, omdat u er dan van 
verzekerd bent dat u de mooiste gedeeltes van Praag krijgt te 
zien. 

 
 Tip: vanaf Smržovka kunt u het beste via de vierbaansweg 

naar Praag rijden (1 uur), en vervolgens vlak voor Praag de 
afslag Teplice, Černý Most nemen. Daar rechts aan blijven 
houden, en rechtsafslaan naar de grote parkeerplaatsen aan 
uw rechterhand. Voor een luttel bedrag kan daar uw auto de  
hele dag blijven staan. Vervolgens gaat u via de 
voetgangersbrug over de vierbaansweg naar het metrostation 
(kaartje 20 CZK). In de metro kunt u uitstappen bij station 
Můstek. Hier vlakbij is de Oude Stad met vele 
bezienswaardigheden. 

 
 NB: In Praag zijn veel lieden actief die aanbieden om geld te 

wisselen. Ga daar niet op in! 
  
 
Smržovka:    (40 Km)  Bezienswaardigheden 
     -spoorwegviaduct 

-na ca 200 m gelegen aan de weg naar Albrechtice 
(vanaf het dorpsplein) .  

     -bobsleebaan 
-Sáňkařská dráha: 1020 m lengte, met een 
hoogteverschil van 82 m. Richting Nová Mýtina, weg 
vervolgen langs kerk en kerkhof. Ook via 
wandelroutes. Alleen te gebruiken door professionele 
bobbers. 

     -kerk van de heilige aartsengel Michael 
- laat barokke kerk, richting Nová Ves, met auto of via 
wandelroute  

     -stadspark 
-met vele houtsculpturen en speelattributen voor 
kinderen 

     -Boheems kristal 
      -winkel bevindt zich aan het dorpsplein 
     -museum 

-aan het dorpsplein. Herbergt oa locale geschiedenis 
en tentoonstellingen 

     -bron van de rivier de Neisse (Nisa) 
      -via wandelroute vanaf dorpsplein, ca 2,7 km. 
      -uitzichtspunten 
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-Vyhlídka: indrukwekkende rotsformatie op een 
hoogte van 688 m. Deze is te bereiken via een 
gemarkeerde wandelroute. Start dorpsplein of station. 
-Černá studnice: toren van 26 m op een hoogte van 
869 m. Te bereiken met de auto (richting Nová Ves) of 
via een gemarkeerde wandelroute. Start dorpsplein of 
station. Op zondag gesloten. 

     -Pěnčín (ca 9 km) 
-bezichtiging glasslijperij met winkel, geitenboerderij 
met winkel, rondrit per minitrein of huifkar, restaurant. 
Geopend van 1 mei tot 1 oktober dagelijks van 09.00-
16.00 uur, in het winterseizoen maandag t/m zaterdag 
van 09.00-12.00 uur. Via Nová Ves. 

    Cosmetika studio 
-schuin tegenover ons pand bevindt zich een cosmetika studio 
annex manicure/pedicure, kapsalon en zonnebanken. 
Desgewenst kunnen wij voor u een afspraak maken. 
Voorbeeld: een schoonheidsbehandeling bestaande uit 
gezichtsmassage, masker, epileren (duur 1,5 uur) kost 
omgerekend ca € 8,00! 

    Wandel- en fietsroutes 
-vanaf het dorpsplein zijn er verschillende gemarkeerde 
wandelroutes. Voor meer informatie over wandel- en 
fietsroutes verwijzen we u naar de informatie folders en 
kaarten. 

Treinstation 
-achter het dorpsplein ligt het station. Van hieruit kunt u voor  
weinig geld u laten vervoeren naar bijvoorbeeld Tanvald, 
Harrachov, Liberec, Josefůf Důl of Jablonec. Zeer de moeite 
waard! 

    Restaurants 
-Hospůdka U Bobsě: Eenvoudig restaurant. Bij het kleine 
dorpsplein linksaf, gelegen op de hoek links. 
-Siësta: Eenvoudig restaurant met eenvoudige menukaart.  
Bij het kleine dorpsplein linksaf, vervolgens eerste weg links. 
Vaak moet u even bij de deur aanbellen, omdat het restaurant 
in de kelder is gelegen. 
-Prava pivrncova putyka: cartoon-restaurant, iets voorbij 
Siësta, roze huis. Goed restaurant, grotendeels rookvrij. 
-Kino: gelegen rechts aan het kleine dorpsplein. Naast de 
algemene menu’s ook pizza’s verkrijgbaar. 
-Penzion Severka: vanaf het kleine dorpsplein de weg langs 
resaurant Kino omhoog vervolgen. Op T-splitsing vervolgens 
rechts aanhouden, kort daarna bevindt zich links Severka. 
Sfeervol, uitstekend restaurant, uitgebreide menukaart. 
-Smržovka: aan grote dorpsplein, uitstekend restaurant. 
-Slavie: aan het eind van grote dorpsplein links. Naast de 
algemene menu’s ook pizza’s verkrijgbaar. 
-U černého koně: aan het eind van het grote dorpsplein links, 
iets verder dan Slavie. 
-Parkhotel: gelegen aan het stadspark. Uitgebreide 
menukaart. 

    Discotheken 
-in het weekend zijn 2 discotheken geopend: Kino en Eden. 
Kino ligt aan het kleine dorpsplein, Eden ligt tussen het grote 
dorpsplein en de spoorlijn. Beide discotheken zijn erg modern 
en smaakvol ingericht. 
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Sport en ontspanning:  Tennis outdoor  
-oa in Tanvald (ca 4 km) 

Tennis/squash centrum indoor  
-in Jablonec nad Nisou (ca 6 km), met tennis, squash, 
indoorgolf, badminton, whirlpool, sauna, restaurant. Svp 
reserveren: tel 0428705473 of 0603521925. Adres: Průběžná 
27. 

    Paardrijden 
     -in Lučany nad Nisou (ca 3 km) bij W-Horse Ranch U potoka 
    Golf, oa: 
     -Semily (ca 25 km) 
     -Harrachov (ca 22 km) 
     -Grabštejn te Chrastava (ca 29 km) 
     -Rozstání (ca 32 km) 
     -Liberec, meerdere golfbanen (ca 22 km) 
    Bowling, oa: 

-centrum Babylon te Liberec (ca 20 km) 
     -Jablonec nad Nisou (ca 6 km) 
 
Steden: Tsjechië heeft zeer veel mooie steden die het waard zijn om te 

bezoeken. Het is welhaast onmogelijk om een selectie daaruit te 
maken. Voor informatie over de diverse steden verwijzen wij u dan 
ook naar de aanwezige literatuur.  

 
   
Terezín: ( ca 103 km) Indrukwekkend is het om het voormalige             

concentratiekamp Theresiënstadt te bezoeken. 
 
Uitzichtspunten:  Ještěd (ca 24 km) 

-moderne uitkijktoren met restaurant op 1012 m hoogte. 
Schitterend panorama. Mogelijkheden voor een wandeling, 
paragliding of rafting. De uitkijktoren is ook vanuit de stad via 
de tram te bereiken, vanaf station lijn 3 naar Horní Hanychov. 
via een kabelbaan. De top is te voet, maar ook met de auto of 
via de kabelbaan te bereiken. 

 
    Jizera (ca 61 km) 

-de hoogste berg in de omgeving (1122 m) ligt in het 
natuurgebied rond Smědava. Fraaie, doch pittige wandeling 
naar de top.  

 
    Sněžka (97 km) 

-bij Pec Pod Sněžkou gelegen berg is met 1602 m. de 
hoogste berg in Tsjechië. Vanuit het dorp heeft u twee 
mogelijkheden om de top van de Sněžka te bereiken: met een 
stoeltjeslift of per voet. De wandeling duurt ongeveer 3 uur. 
De beloning is een geweldig uitzicht tot diep in Polen. Pec 
Pod Sněžkou heeft voorts een museum, waar u kennis kunt 
maken met de geschiedenis, de flora en de fauna van het 
Reuzengebergte. 
 

    Smržovka (40 Km) 
-Vyhlídka: indrukwekkende rotsformatie op een hoogte van 
688 m. Deze is te bereiken via een gemarkeerde wandelroute. 
Start dorpsplein of station. 
-Černá studnice: toren van 26 m op een hoogte van 869 m. 
Te bereiken met de auto (richting Nová Ves) of via een 
gemarkeerde wandelroute. Start dorpsplein of station. Op 
zondag gesloten. 
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Overig    -in de dichtbije omgeving bevinden zich meerdere   
    uitzichtspunten/torens. Hiervoor verwijzen we u naar de  
    informatiebrochures. 
 
Wandelen: -veel mogelijkheden: voor wandelroutes verwijzen we u naar de 

aanwezige informatiebrochures of naar locale VVV’s, waar 
verschillende routes te verkrijgen zijn. 

  
     
Wintersport:   -veel mogelijkheden. Wij verwijzen u naar onze “wintermap”. 
 
Zwemmen:   Aquapark Liberec (ca 23 km) 

-subtropisch aquapark. Dit zwemparadijs is dagelijks geopend 
van 10.00-22.00 uur.  

 
    Jablonec nad Nisou (ca 34 km) 

-overdekt zwemparadijs met 3 bassins, alsmede glijbanen, 
bubbelbaden, wildwaterbaan, golfslagbad, sauna’s en 
solarium, snackbar. 
-stuwmeer met zonneweide. Naast zonnen en zwemmen kunt 
u hier ook watersporten. 

 

Polen 
 
 
Jelenia Góra: -Deze stad in Polen (53 km), het voormalige Duitse Hirschenberg,  

willen we u zeker niet onthouden.  
Via Harrachov de Tsjechisch-Poolse grens over en via de stad 
Szklarska Poreba is deze fraaie stad eenvoudig te vinden.  
Aan deze weg, vooral in de buurt van Szklarska Poreba zijn meerdere 
fraaie watervallen (Wodospad) te vinden. 
 
-De stad zelf wordt gekenmerkt door een gezellige binnenstad met 
veel restaurantjes, winkeltjes en gekleurde huizen. De stad bestaat 
min of meer uit twee delen met oudere kernen, beiden de moeite 
waard om te bezoeken (Jelenia Góra Centrum en Jelenia Góra 
Cieplice). Achter in de infomap kunt u de plattegronden vinden. 
 
-Voorts zijn er diverse musea, kerken,  een brons-, goud- en 
uraniummijn en een paleis- en parkcomplex aanwezig. Net buiten het 
oude centrum bevindt zich de dagelijkse markt.  
 
-In de maand juli is er het jaarlijkse internationale straattheaterfestival, 
in september vindt de jaarlijkse viering van de September van Jelenia 
Góra plaats.  

 
-Net buiten de stad bevinden zich de ruïnes van het kasteel Chojnik.  
 
-Er zijn volop bewegwijzerde wandelmogelijkheden voor de natuur- en 
wandelliefhebbers.  
 
-Voorts is er een stoeltjeslift naar de berg “Sniezka”, waar u kunt 
genieten van een schitterend uitzicht.  
 
-Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van speciale klim 
parkoersen. 

     
 


