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3 Nieuwe 

initiatieven

In een bruisend land zie je door de 

EU gefinancierde overheidsinveste-

ringen, een bloeiende export en 

toegenomen particuliere consumptie. 

Jaar na jaar stijgt de economische 

groei en dit resulteert in tal van 

nieuwe initiatieven. Mooi ingerichte 

horecazaken, een herontdekking 

van de Tsjechische keuken, integratie 

van nieuwe trends, boeiende 

tentoonstellingen en culturele events.

Bezoek het stadje Susice in 
combinatie met een tocht naar de 

Sedlo. 

TIP

2 Atawa, de 
gouddragende

Nog voor onze jaartelling leefden hier 

in het Boheemse Woud Keltische 

stammen. Ze maakten deel uit van 

de Centraal Europese Hallstatt 

cultuur. Treed in de voetsporen 

van de voormalige Kelten en breng 

een bezoekje aan de historische 

overblijfselen van Obří hrad in 

Popelna, wandel tot aan de toren 

van Sedlo of volg een workshop in de 

Keltische nederzetting van Prasily.

Tijdens de zomermaanden kan je 
intekenen op wandelingen met een 
plaatselijke Nederlandssprekende 

gids.

TIP

1In de voetsporen van 
Duitse keurvosten

Het grensgebied tussen Duitsland en 

Tsjechië was eeuwen lang de heimat 

van Boheemse Duitsers. Na de 

oorlog werden de meesten van hen 

verdreven en daarom kan je spreken 

van ‘het land van de verloren dorpen’. 

Toch was de aanwezigheid van de 

Duitsers en de Joden voor de eerste 

wereldoorlog van kapitaal belang voor 

de ontwikkeling van de regio.

 LOGEERTIP

Outline B&B Jiřičná (zie p. 61)  ligt 
centraal in het Boheemse woud, 

op amper 750 km van de Belgische 
grens. Bart en zijn team heten 

jullie hier van harte welkom en 
maken er van elke dag een nieuw 

avontuur. De B&B is ideaal gelegen 
om het oud Boheemse Koninkrijk te 

verkennen.

Het oud Boheemse Koninkrijk
Wijk af van traditionele bestemmingen en laat je inspireren door de bruisende 
energie van een land in volle ontplooiing. Tsjechië trekt nu zo’n 9 miljoen buitenlandse 
toeristen per jaar en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dit 
vooruitstrevend Europees land heeft immers veel meer te bieden dan enkel een 
bezoek aan Praag: zeer gevarieerde landschappen, schitterende bergstreken en een 
ongekend cultureel patrimonium. Ook in het Boheemse Woud is het toerisme sterk 
in opkomst. Hieronder alvast enkele tips.

Culturele & culinaire familiereis

Boek het hele pakket op voorhand. Zo zie je in één week de meest unieke 

plaatsjes van de regio, je leert meer over de specifieke geschiedenis van de 

streek en je wordt verwend in de beste restaurants.

Meer info:

 http://www.outline-travel.com/nl/reizen-in-tsjechie/familiereizen/

culturele-and-culinaire-familiereis 
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