
 

Derfor er det en god idé at tage på cykelferie i Tjekkiet 

Der er sjældent langt mellem de store attraktioner og gode overnatningsmuligheder, når man kører på to 

hjul gennem historiske byer, spændende borgområder, flotte vindistrikter og bakkede landskaber i et 

Centraleuropas smukkeste lande. Helt ny app gør det også nemmere at cykle i byen. 

 

Tjekkiet er et ferieland med mange muligheder. Også når det gælder cykelferie. Her, midt i Centraleuropa, 

finder man en varieret natur med bjerge, skove, floder og søer samt spændende kultur i hyggelige, historiske 

byer. Der er med andre ord sjældent langt mellem beværtninger der serverer god mad og tjekkisk øl og 

mulighed for at slide kalorierne af i smukke rammer. 

 

Eventyrkulisser i Český ráj  

 

Fra Krkonoše-bjergene, der byder på skovklædte skråninger, bjergsøer, enge og flotte udsigter, kan man køre 

langs floden Elben eller bevæge sig nedefter mod Český ráj (det tjekkiske paradis) i det nordlige Bøhmen. 

Området er et af de smukkeste i Tjekkiet og i dag udnævnt som UNESCO Geopark. Her, gennem den 

grønklædte Jizera-dal, hvor eventyrlige sandstensformationer skyder op mellem høje fyrretræer, fandt 

digtere, malere og billedhuggere tidligere kunstnerisk inspiration til deres værker. Bøhmen er i det hele taget 

formidabelt cykelland, og der anlagt en række cykelruter, som passerer både større og mindre attraktioner 

med et utal af borge, slotte, ruiner og historiske bondehuse på vejen.  

 

Vinrute og kulturlandskaber  

 

Længere østpå i Mæhren kan cykelruten lægges omkring Tjekkiets vindistrikter med middelalderbyen Znojmo 

som naturligt fikspunkt. I Mæhren finder man også det spektakulære Lednicko-valtický areál, som er blandt 

højdepunkterne på Mikulov-Valtice-Lednice ruten. Lednicko-valtický er et temmelig særpræget landskab 

designet af den indflydelsesrige adelsslægt, Liechtensteinerne med skovklædte arealer der ligger mellem 

templer og borgruiner. Hele komplekset kom i 1997 på UNESCOs særlige liste over bevaringsværdig 

verdenskulturarv.  



Mountainbike og bycykling  

 

Der er også gode muligheder for at prøve sig selv af på mountainbike i kuperet terræn. Rundt om i Tjekkiet 

er der flere glimrende MTB-ruter, bl.a. i Jeseniky-bjergene i det nordlige Mæhren mod Polen. Her belønnes 

strabadserne med ture gennem smuke bøgeskove, over bjergbække og stenbrud.  

Er man mere til fladt terræn, er der også godt nyt. For under en tier i timen kan man leje cykel i Prag, Olomouc 

og tre andre større byer i Tjekkiet. Man kan lokalisere og leje cyklerne via app, web og sms. Se mere om 

projektet på www.rekola.cz. 

For mere information: 

https://www.czechtourism.com/home/  

Kontaktinformation: 

Hvis du har brug for yderligere information om Tjekkiet, så kontakt venligst: 

 

Czech Tourism Office  

Lucie Vallin, direktør  

E-mail: vallin@czechtourism.com 

Tel.: + 46 (0) 8 44 04 221 

 www.czechtourism.com  

 

Target Tourism, Trade & Press  

Pia Klitten Sørensen 

Email: pia@target-tourism.dk  

Telefon: +45 2452 1025  

www.target-tourism.dk 

 

Om Tjekkiet 

Tjekkiet blev dannet i 1993, men landet har en lang og begivenhedsrig historie i kraft af placeringen i 

hjertet af Europa. Landet prydes af hundredvis af gamle slotte, klostre og herregårde samt smukke skove og 

bjerge. Derudover har Tjekkiet en traditionsrig mad- og ølkultur samt hele 12 UNESCO-seværdigheder. 

Hvert år holdes der et væld af festivaler med fokus på fx musik, mad og øl – og desuden har landet en lang 

række kur- og spasteder – og hele 90 golfbaner. Tjekkiet er ikke mindst kendt for hovedstaden Prag – eller 

”Byen med de 1000 spir” med romantiske bydele, glitrende gader og den gamle, charmerende Karlsbro. 

Den korte afstand fra Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort Tjekkiet til et populært rejsemål for 

både familieferier, weekendophold og aktive ferier – året rundt. 

 

Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 

http://www.brand.czechtourism.cz/en/Account/Log 
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