
Excursie 

Tsjechië 2019

1 juli t/m 5 juli 2019
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Voorstellen

Mevrouw Geertsema-Kornelius

Meneer Postema

Meneer de Vries

Mevrouw Kalsbeek-Eleveld

Mevrouw Strohbach
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Tsjechië
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Tsjechië
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... De munteenheid van Tsjechië de Tsjechische kroon is? (Je kunt ook met euro’s 

betalen!)

... In Tsjechië het grootste kasteel ter wereld staat? Het kasteel, genaamd de Praagse 

Burcht, bevindt zich op een heuvel in het noordwesten van de stad.

... De Tsjechen echte vleesliefhebbers zijn? Er zijn restaurants waar je meer dan één kilo 

vlees kunt bestellen.

... Het in Tsjechië normaal is dat ze in een restaurant al je lege bord weghalen terwijl je 

tafelgenoten nog aan het eten zijn?

... Praag meer dan één miljoen inwoners heeft? Om precies te zijn telt de Tsjechische 

hoofdstad op dit moment (mei 2016) 1.247 miljoen inwoners.



Pension Mustek
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Hotel
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• Sporthotel Mustek is aan de voet van de hoge berg Krušné hory Klínovec (1244 m.)

Afspraken:

- Kamerindeling daar gemaakt

- Vooraf en nadien inspectie van kamers

- Geluidsoverlast

- Je slaapt op je eigen kamer.



Maandag 1 juli
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6.30u Aanwezig + tas controle + inladen

Zorg zelf voor een lunchpakket voor deze dag!

17.00 Aankomst Ertsgebergte

21.00 Nighttrail



Dinsdag 2 juli
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• 08:00 uur Ontbijt + lunchpakket maken. 

• 10:00 uur Aanvang ochtend programma op de Duke Travel Adventure Zone: 

• Biatlon schieten 

• Tokkelen 

• Vlotbouwen en –varen 

• 14:00 uur Mountainbiken 

• 17:00 uur Einde programma. Terug naar de accommodatie; gelegenheid tot omkleden 

en/of opfrissen. 

• 18:30 uur Avondeten in de groepsaccommodatie. 

• 21:00 uur Kampvuur met marshmallows of worstjes.



Woensdag 3 juli
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• 07:30 uur Ontbijt + lunchpakket maken. 

• 08:30 uur Vertrek naar Praag. 

• 10.30 uur Aankomst in Praag.

• Fotospeurtocht. 

• 12.30 uur Einde Fotospeurtocht.

De rest van de middag eigen programma. (Je krijgt 5 euro voor eten)

• 20:00 uur Vertrek terug naar het Ertsgebergte. 

• 22:00 uur Verwachte terugkomst bij de accommodatie.



Donderdag 4 juli
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08:00 uur Ontbijt + lunchpakket maken. 

High Rope Challenge met High Rope Parcours, Giant Swing (een schommel op 16 meter 

hoogte) en Free-Fall. 

Mountain Scooter 

Avondeten in de groepsaccommodatie. 

23:00 uur Vertrek naar Duitsland.



Vrijdag 5 juli
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10:00 uur Aankomst bij Phantasialand. 

De rest van de dag is ter vrije besteding in het attractiepark. 

16:00 uur Vertrek richting Nederland. 

20:00 uur Verwachte terugkomst in Stadskanaal. 
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Praag
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• “De Gouden Stad” en “Stad met de Honderd Torens”. 

• Hele oude binnenstad

• Belangrijke monumenten zijn bijvoorbeeld de Karelsbrug en de Praagse Burcht, twee 

echte must sees!

• Zakkenrollers

• Bedelaars

• Respect voor politie

• Plattegrond

http://www.czechtourism.com/c/prague-charles-bridge-and-bridge-towers
http://www.czechtourism.com/c/prague-castle/


Overig
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• Geld

• Allergieën (graag doorgeven op het eind!)

• Ander land, andere regels

• Geen alcohol/drugs

• Medicijngebruik (graag doorgeven op het eind)

• WIFI



Paklijst
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De bagageruimte in een 

bus is beperkt neem 

daarom geen harde koffers 

mee. Wij adviseren een 

grote rugzak of 

weekendtas. 



Laatste check
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• Spelletjes

• Boxen

• Drinken (energy)

• Kleding

• Lunch dag 1

• Kamer indeling

• Wandelschoenen/regenjas!

• Bagage

• Tassencontrole

• Geen alcohol!!

• Aanwezig maandag, 6 uur 

• Zakgeld, gewoon euro’s 

• ICE instellen in de bus!

• Vooraf nog éénmaal alles doornemen 

met de leerlingen



Voordat u gaat
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• Programmaboekje

• Paklijst

• Gegevens voor de deelnemerslijst (naam, adres, geboortedatum, 

ID/paspoortnummer, bijzonderheden)


