
 
Tæt på naturen i Tjekkiet med camping og glamping 

 
Frihed, ren luft og store naturoplevelser kan nemt kombineres med flot design, luksus og komfort. Også i 
Tjekkiet er glamping slået igennem som et glamourøst alternativ til camping. Også den mere traditionelle 
variant oplever dog en renæssance med spændende nye overnatningssteder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campingferie behøver ikke være ensbetydende med tynde liggeunderlag, kedelig konservesmad og fugtige 
nætter. Stadig flere danskere tager på glamping-ferie: glamourøs camping. Det er camping i nye rammer, 
hvor ønsket om at opleve unikke naturområder kan gå hånd hånd med ønsket om komfort.  
 
Tjekkiet er et af de ferielande, hvor ferieformen for alvor er ved at slå igennem. Gennem portalen Amazing 
Places kan man bl.a. finde inspiration til, hvordan man kan komme tæt på naturen uden at gå på 
kompromis med luksus, flot design og spændende arkitektur.  
 
I Stromhouse, der ligger nær landsbyen Sázava i Bøhmen, kan man overnatte dybt inde i den tjekkiske skov, 
installeret i en træhytte i træerne men med luksusseng og morgenmad der består af friskbagt brød, 
hjemmelavede marmelader og andre lokalt producerede produkter.  
 
Et andet spændende sted i området hedder Wellnessvagón, en gammel togvogn omdannet til ferielogi for 
dem som ønsker fred, ro, stilhed og udsigt til smuk natur. Foruden gode muligheder for ture i terrænet kan 
man nyde både finsk o sauna og bad under åben himmel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Få digital detox, verdensarv og bo midt i Zoo 
Vil man være tættere på byen, kan Camp Matyas meget vel tale til én. Her er man midt i naturen men blot 
30 minutters togtur væk fra Prag. Der er mulighed for at medbringe eget telt eller leje en hytte, og på 
pladsen er der både sommerbar, swimmingpool og en mole, hvorfra man kan sejle til hovedstaden.  
 
I Dobcice kan man bo i bungalow på vandet. En del af luksussen her, er at man kan vende tilbage til naturen 
uden elektricitet eller varmt vand. Til gengæld kan man hente vand fra sin egen private dam, få leveret frisk 
morgenmad til døren og besøge den tæt ved liggende landsby Holašovice. 
 
I det østlige Bøhmen kan man føle sig hensat til hensat til Afrika, hvis safari campsites har fungeret som 
forlæg for hytterne i Safari Camp i Dvur Kralove nad Labem. Det specielle her er, at man kan holde ferie 



midt i en zoologisk have. Hvis man indlogere sig i teltene i trækronerne har man direkte udsyn til Afrikas 
vilde dyr. Kan man ikke undvære sit eget dyr, er det i øvrigt tilladt at medbringe sin hund.  
 
For mere information: 
https://www.czechtourism.com/besogtjekkiet/ 
 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 
E-mail: pia@target-tourism.dk  
Telefon: +45 2452 1025 
www.target-toursim.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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