
Tsjechië trip (zomer 2011) 

 

Vanwege de beschikbaarheid van kamers bij Vrijuit, hebben we besloten om de trip zelf te organiseren. 
Het reserveren van hotels heeft via booking.com ongeveer een uur gekost. We hebben ongeveer dezelfde 
overnachtingsplaatsen genomen als Vrijuit. Als vertrekpunt is Esso ‘de Buunderkamp’ in Ede langs de A12 
(tussen afrit 24 en 25; km paal 116,2) gekozen omdat iedereen hier langs komt.  

 

De routes van VrijUit hebben we niet kunnen achterhalen, dus ik heb zelf routes ontworpen aan de hand 
van papieren kaarten, ANWB routes, websites en reisgidsen. In het Garmin bestand zijn alle geëvalueerde  
routes opgenomen, inclusief de gevonden Toeristische Routes (TR). Als ik nu deze reis zou maken, dan zou 
ik de rode routes uit het Garmin bestand gebruiken. We hebben zelf twee routes anders gereden, maar 
deze waren achteraf minder geschikt (2a - te slecht wegdek in Tsjechië; 3a - te lang). 

 

Hotel kosten (per persoon): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles is op basis van 5 eenpersoons kamers. Let op: een aantal hotels accepteren geen creditcard of PIN. 

 

Algemene informatie 

Tsjechië is een modern en mooi land. De PIN pas wordt op veel plaatsen (zoals alle benzinepompen) geac-
cepteerd, maar contante betaling is het meest gebruikt. Geldautomaten zijn ruim voorhanden. 

De kwaliteit van de wegen varieert van uitstekend tot zeer slecht. Gelukkig is 99% van de wegen redelijk 
tot prima, maar zo af en toe kom je wegen tegen die bijna niet te berijden zijn. Ook de Garmin houdt hier 
geen rekening mee.  Er wordt hard gewerkt om alle wegen op een goed niveau te krijgen. 
Het land is niet onveilig, maar in Praag is het verstandig om de motor beveiligd te parkeren. Het is natuur-
lijk altijd verstandig om voor het boeken van een hotel eerst te informeren naar de parkeermogelijkheden 
voor de motor. Ook parkeerplaats van te voren reserveren, om teleurstelling te voorkomen. 

In Praag hadden we hotel Hotel U divadla geboekt, maar het hotel had ons overgeboekt naar hotel Ilf. Beide 

hotel zijn in het overzicht opgenomen. 
Het was een schitterende reis met prachtige routes en prima hotels/ pensions. 

 

 

Overzicht geboekte hotels 

 

Hotel Chassalla  (1 nacht) 
Wilhelmshöher Allee 99 
D-34121 Kassel 
telefoon: 0561/9279 - 0    Fax: 0561/9279 - 101 
Parkeren: ondergrondse parkeergarage 
e-mail: info@hotel-chassalla.de  / http://www.hotel-chassalla.de/ 

 

Hotel Chassalla €42    

Rathaushotels Oberwiesenthal (1 nacht) €49   

Pension Kraus (2 nachten) €56  €28 per nacht 

Hotel U divadla (2 nachten) €56  €28 per nacht 

Pension Zum Lusen (2 nachten) €100  €50 per nacht 

Altstadthotel Arte (1 nacht) €69    

totaal €372    

mailto:info@hotel-chassalla.de
http://www.hotel-chassalla.de/


Overzicht geboekte hotels 

Hotel Pension Kraus (2 nachten) 

Adres Bedřichov 108  
Špindlerův Mlýn, 54351 
Tsjechië 

Telefoon +420602406071 of +420499523768     Fax: +420499523768 

Parkeren Voor het pension op eigen terrein (onbeveiligde parkeerplaats; rustig en net dorp) 

E-mail/ website kraus@spmlyn.com / http://www.pensionkraus.cz/ 

Hotel Pension Zum Lusen (2 nachten) 

Adres Fuchsbergstraße 1  
Mauth, 94151 
Duitsland 

Telefoon +498557 511 of +4915777905686     Fax: +4932221761944 

Parkeren Parkeergarage 

E-mail/ website pension.zum-lusen@freenet.de / http://www.pension-lusen.de/ 

Hotel Hotel U divadla (2 nachten) 

Adres U stare posty 247/6, Prague 04  
Prague, 147 00 
Tsjechië 

Telefoon +420244461340     Fax: +420244462790 

Parkeren Beveiligde parkeerplaats; omheind  

E-mail/ website  recepce@hoteludivadla.cz / http://www.hoteludivadla.cz/ 

Hotel Rathaushotels Oberwiesenthal (1 nacht) 

Adres Markt 15  
Kurort Oberwiesenthal, 09484 
Duitsland 

Telefoon +49 37348 105     Fax:  +493734810900 

Parkeren Eigen hotel parkeerplaats (onbeveiligd)/ kleine garage (rustig en net dorp) 

E-mail/ website info@rathaushotels.de / http://hotel-oberwiesenthal.com/ 

Hotel Hotel Ilf (2 nachten) 

Adres Budějovická 15/743  
140 00, Praha 4 - Michle 
Tsjechië 

Telefoon +420261092333  Reservering: +420 261 092 370  Fax: +420261261860 

Parkeren Beveiligde parkeerplaats; omheind  

E-mail/ website  recepce@hotel-ilf.cz / http://www.hotel-ilf.cz/ 

of: 

mailto:kraus@spmlyn.com
http://www.pensionkraus.cz/index.php?lang=eng
mailto:pension.zum-lusen@freenet.de
http://www.pension-lusen.de/
mailto:recepce@hoteludivadla.cz
http://www.hoteludivadla.cz/index_engl.html
mailto:info@rathaushotels.de
http://hotel-oberwiesenthal.com/
mailto:recepce@hotel-ilf.cz
http://www.hotel-ilf.cz/


Overzicht geboekte hotels (vervolg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Altstad Hotel Arte (1 nacht) 

Adres Doll 2-4 
Fulda, 36037 
Duitsland  

Telefoon +49 (0) 661 250 29 880     Fax: +4966125029888  

Parkeren: ondergrondse parkeergarage 

E-mail/ website empfang@altstadthotel-arte.de  / http://www.altstadthotel-arte.de/ 

mailto:empfang@altstadthotel-arte.de
http://www.altstadthotel-arte.de/

