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Nuttige informatie en tips.
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Alvorens aan alle tips te beginnen eerst het wachtwoord van de WIFI:
Netwerk:
www.camping-tsjechie.nl
Wachtwoord: dezwerver
Het aantal “regels” op de camping is erg beperkt, omdat wij ervan uitgaan, dat U op een
respectvolle manier met ons terrein en de daarbij behorende faciliteiten omgaat.
Hieronder kunt U een aantal aanwijzingen vinden.
Afvalverwerking.
Huishoudelijk afval : Bij de ingang vind U 2 afvalbakken, 1 voor glas en 1 voor plasticflessen.
Het andere afval kunt U direkt in de grote container achterlaten.
Campingafval zoals kapotte stoelen en landbouwplastic dient U zelf af te voeren.
Toiletcassette : U kunt U toiletcassette legen bij de afvoerpijp tussen het
herentoiletgebouw en de afwasruimte.
Afvalwater kunt U lozen in 1 van de toiletten.

Sanitair
Toilet: Om verstopping te voorkomen verzoeken wij U geen zaken in het toilet te
werpen die daar niet in thuis horen zoals: vochtige toiletdoekjes en hygienische
verbanden (dit leidt tot verstopping en wij moeten dit nml. handmatig uit
de pomp van de waterzuivering verwijderen), etensresten etc.
Wasmachine
U kunt gebruik maken van de wasmachine. Het is een bovenlader en omdat niet iedereen
daarmee bekend is leggen wij U graag eenmalig uit hoe hij werkt. Kosten voor het gebruik
zijn 125 kronen per wasbeurt.
Water.
Wij beschikken over een eigen bron die 29 meter diep zit. Het water wordt 2x per jaar
gekeurd en is altijd in orde bevonden. De bron is echter niet onuitputtelijk dus wij verzoeken
U spaarzaam met het water om te gaan.
Waterzuivering.
Wij beschikken over een eigen waterzuiveringssysteem. Deze kan echter niet tegen teveel
chemicalien. Hier geldt wees zuinig met de chemicalien voor Uw toiletcassette.
Huisdieren.
Uw huisdier is van harte welkom op de camping, waarbij wij ervan uitgaan dat U er zorg voor
draagt dat hij/zij geen overlast veroorzaakt bij en voor andere gasten.
E-Auto
Bent U in het bezit van een elektrische auto dan verzoeken wij U om deze voor het huis te
parkeren. Dit om misverstanden te voorkomen met het opladen daarvan. Mocht U willen
“tanken” dan kunt U dat doen bij de benzinepomp naast de COOP in Nyrsko, bij de Lidl in
Klatovy of bij de benzinepomp aan de grens in Zelezna Ruda.

Brandgevaar
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Wilt U barbequen of een kampvuur maken, dat mag, maar overleg eerst met ons, dit ivm brandgevaar
en eventuele verordeningen van de brandweer die op dat moment gelden.
Rust
Tussen 22.00 en 7.00 uur mag er niet met een auto op het terrein worden gereden.
Maximale snelheid op het terrein is 10 km per uur.
Vertrek:
Wij verzoeken U een dag voor vertrek te komen betalen. Betaling geschiedt altijd contant in
Tsjechische kronen.
U dient de camping voor 12 uur te verlaten tenzij anders met U is afgesproken.
Aansprakelijkheid.
Een ieder kampeert op ons terrein op eigen risico.
Heeft U vragen of is iets niet duidelijk, kom gerust bij ons langs.
Openingstijden Receptie en Bar.
De receptie is iedere dag in de bar van 9.00 tot 10.00 uur
17.00 tot 18.00 uur
Bar
De bar is iedere dag geopend van 16.30 tot 19.30 uur
Het is niet toegestaan om buiten de openingstijden in de bar te verblijven.
Ook het meenemen van eigen drank of etenswaren is niet toegestaan, tenzij daar toestemming voor is
gegeven.

Privacyverklaring
Wij respecteren de persoonsgegevens van onze gasten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens
gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
ter zake juridische diensten zoals het verplicht bijhouden van een nachtregister.
Delen met anderen
Camping U dvou Orechu (De Zwerver SRO) verstrekt Uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Dit houdt in dat het registratie formulier, dat U op de camping invult en ondertekend, door wordt
gegeven aan de vreemdelingenpolitie. Zij en wij dienen deze gegevens 7 jaar ter inzage te bewaren.
Uw gegevens worden niet gebruikt voor uitbreiding van ons klantenbestand, mailings en dergelijke.
Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat U met bovengenoemde voorwaarden akkoord.
U kunt ten alle tijden schriftelijk inzage vragen in de door ons van U bewaarde gegevens.
Hans Neuteboom
Frida van Dijk
camping U dvou Orechu
De Zwerver SRO

Toeristische tips:
Klatovy:
Catacomben; geopend dagelijks van 9.00-18.00 uur
Museum met glaspaviljoen: Hostasova Ulice 917
Geopend: dinsd-zon van 9.00-17.00 uur
Ignatiuskerk
Zwarte toren. Deze kunt U beklimmen om een geweldig uitzicht te hebben
over de omgeving: geopend dinsd-zon 9-12 en van 13-17
De Barokke Apotheek, die op de lijst van beschermde monumenten van
de UNESCO staat: geopend van dinsd-zon: 9-12 en 13-17
Pilsen
Bierbrouwerijmuseum met catacomben,
Adres: Veleslavinova 6.
Open: iedere dag van 10.00 tot 18.00 uur
Synagoge (de op 1 na grootste van Europa)
Adres: Sady Pětatřicátníků 35/11
Open: zondag-vrijdag van 10.00 tot 18.00 met uitzondering van
joodse feestdagen
De dierentuin met roofvogelshow en dinopark:
Adres: Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň
Open: dagelijks van 8.00 tot 19.00 uur
Techmania Science Center
Adres: U Planetária 2969/1
Open: ma-vrij van 8.30 tot 17.00 uur
Zat 10.00 tot 19.00 uur
Zon en Feestdagen gesloten
Kastelen
Klenova: Dit kasteel ziet U vanaf de camping liggen.
Adres: Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou,
Open: Mei, Juni, September: dinsd-zon 9-12 en 12.30-17 uur
Juli en Augustus, de hele week 9-12 en 12.30-17 uur
Svihov: waterslot
Adres: Žižkova 1, 340 12 Švihov
Open: Dinsdag –zondag van 10.00 tot 16.00 uur
Velhartice: Dit kasteel is 1 van de meest romantische van de Sumava
Adres: Velhartice 1, 34142 Kolinec
Open: Dinsdag tot Zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Rabi: de grootste kasteel ruïne van Tsjechie
Adres: Rabi 53, 34201 Susice
Open: Dinsdag tot Zondag van 10.00 tot 17.00 uur
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Uit eten.
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Hospudka Zemanka:
Adres:
Geopend:

Een gezellig familie restaurant met groot terras.
Milence 33 (Milence vlak voor Nyrsko)
Juli-augustus; dinsdag-zondag van 11.30 tot 21.00
September-juni: vrij-zat-zon van 11.30 tot 21.00

Country Saloon Benovy:
Adres:
Geopend:

voor een heerlijk stuk vlees van de gril een aanrader
Benovy 8 (1km naar links bij de afslag Klatovy)
Iedere dag tot 21.00 uur

Pizzeria:

voor een goede pizza kunt op het marktplein en
omgeving,in Klatovy terecht .

Restaurant Jelenka:

eenvoudig maar goed om te gaan lunchen.

Restaurant Kolonada

Dit paviljoen bevindt zich in het park tegenover de
parkeerplaats van de Kaufland. Ze hebben een
wisselend lunchmenu.

Dit is slechts een greep uit alle restaurants in de omgeving.
Pinautomaten
Pinautomaten vindt U onder andere:
Postkantoor op het plein in Janovice nad Uhlavou
Op de markt in Klatovy bij de diverse banken.
Bij de Kaufland in Klatovy.
Rechts naast de ingang van de OBI in Klatovy.

Broodjes
Op de camping verkopen wij geen broodjes. U kunt daarvoor iedere dag in Strazov
terecht bij de COOP of de kleine super die er naast is gehuisvest.

1.
2.
3.
4.
6.

Hospudka Zemanka
Country saloon
Pizzeria op het plein
Pension Jelenka

T. Benzinepomp Strazov
P. pinautomaat Janovice

Sportieve mogelijkheden

Kanoen in Susice: van A naar B kanoen op de Otawa
Adres: Nadrazni 1318, Susice 34201
Bikepark in Spicak: onderaan de skilift kunt U mountainbikes met uitrusting huren.
Voor nog meer informatie en tips,
neem nog een een kijkje op onze website
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Hoe de camping is ontstaan

Wij krijgen altijd heel veel vragen over onze keuze om in Tsjechie te gaan wonen.
Hieronder kunt U ons verhaal in het kort lezen.

oorspronkelijke huis

1906

schuur
1995

damestoiletgebouw
1996

damestoiletgebouw
1997

In 1994 kwamen wij voor het eerst in
Tsjechië. Een land wat ons meteen boeide, de
rust, de ruimte de cultuur. Wij keerden dan ook
heel regelmatig terug om even de hektiek van
Nederland te ontvluchten. En zo kwam het dat we
op een mooie dag in Maart 1995 ergens liepen te
wandelen en spontaan het idee ontstond om in dit
geweldige land een camping te gaan beginnen, om
anderen ook de kans te geven om met volle teugen
van de rijkdom van dit prachtige land te genieten.
In Nederland werd er druk nagedacht over wat
voor camping het moest gaan worden. Dat was vrij
snel duidelijk, we wilden een camping op een
mooie plek midden in de natuur waar rust en
ruimte voorop stonden, een plek waar wij ons thuis
zouden voelen. Het moest een camping worden
voor natuurliefhebbers, wandelaars maar vooral
voor rustzoekers. Dit betekende dat er in onze
plannen geen ruimte was voor een zwembad of
speeltuin of andere zaken die geluidsoverlast
zouden kunnen geven. Een bewuste keuze om
geen familiecamping te zijn. Een keuze die door
veel mensen erg wordt gewaardeerd.
Toen dit duidelijk was kon de zoektocht naar een
geschikte lokatie beginnen, waarna we in Oktober
1995, en vele bezichtigingen later, onze huidige
lokatie ontdekten.
Een oude boerderij op een heuvel aan de rand van
Nationaalpark de Sumava, gebouwd in 1906, voor
de toenmalige burgemeester van Spiels. Rust,
ruimte en natuur waren er allemaal, de reetjes
stonden al op ons te wachten toen we aankwamen.

herentoiletgebouw en bar
1998

bouw achter
1998

We hebben het pand aangekocht en de
verbouwingsplannen konden gaan beginnen. In
September 1996 zijn we begonnen. Het was een
hele klus die uiteindelijk vele jaren in beslag heeft
genomen. Gasten zeggen wel eens: “In Tsjechië
zullen de regels wel niet zo streng zijn.” Niets bleek
echter minder waar, maar we hebben doorgezet.
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boren waterbron

aanleg terrassen
2002

Op 30 April 1997 verwelkomden wij onze eerste
gasten. Rob en Cora, we zullen ze nooit vergeten,
want onze dromen waren in vervulling gegaan.
Nu is het zoals we het in ons hoofd hadden. Een
mooie terrassencamping met fraai uitzicht over het
dal en de omgeving. Rust, ruimte en natuur zijn
het, naar grote tevredenheid van onze gasten,
altijd gebleven.
Wij voelen ons hier thuis en de meeste gasten
gelukkig ook.
Ook vragen mensen vaak aan ons of het hier in de
winter niet eenzaam is en waar ons antwoord altijd
NEE op is. Een nee omdat we dan zelf erg genieten
van de rust en alles wat we om ons heen zien,
zoals het wild in de voortuin wat de afgevallen
appels komt opsnoepen. Daarnaast zijn we altijd
wel met van alles en nog wat bezig, zoals de
houtvoorraad aanvullen, website onderhouden etc
etc.
Een andere veel gestelde vraag is: “Gaat dat
uitzicht nu nooit vervelen?”
Ook daar is het antwoord NEE op want als U goed
om U heen kijkt ziet U dat het met het uur
verandert, zon/schaduw, bewolking, oogsten,
ploegen, spotten van wild etc.
Ons hele verhaal in foto’s verteld vindt U onder
onderstaande QR code

camping anno
2016

Wandeling 1
Te voet boodschappen doen in Strazov.

Loop vanaf de camping rechtsaf naar beneden.
Onderaan rechts en meteen links richting Krotejov.
In Krotejov neemt U de rode wandelroute richting Strazov.
In Strazov kunt U op het plein boodschapjes doen bij de COOP of bij zijn kleinere
buurman. Let op de COOP sluit op ma-vrij om 17 en tussen 12 -13 uur en op
zaterdag om 12 uur. Zijn buurman is langer open.
Terug neemt U de weg in Zuidelijke richting richting Viten.
In Viten aangekomen gaat u rechtsaf en volgt fietsroute 2032.
U kruist een klein riviertje en ongeveer 300 meter daarna neemt U linksaf een
landweggetje.
Hier staat niets aangegeven maar komt uit in Splz.
Bij de asfaltweg aangekomen rechtsaf terug naar de camping.
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Wandeling 2
richting Mladotice en terug.
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Vanaf de camping gaat u links af en volgt de verharde weg tot deze rechtsaf het bos
in gaat.
Bij het kruisbeeld aangekomen gaat u rechtdoor omhoog het bos in, U houdt de
weide aan uw linkerhand. Na ongeveer 100 meter komt u bij een kruispunt waar u
het pad rechtdoor omhoog moet volgen.
Bij de nu volgende Y splitsing rechts aanhouden, het pad blijft nog klimmen.
Na ongeveer 100 meter volgt weer een kruising (Y splitsing) , waar u rechtsaf gaat
enhet hoofdpad blijft volgen.
Bij de nu komende Y splitsing weer rechts aanhouden, waarna het voorlopig
afgelopen is met het rechtsaf slaan.
Bij de drie nu volgende T splitsingen slaat u links af , de eerste bij een blokhut, de
tweede naar beneden en de derde bij de asfaltweg.
Hierna neemt u de eerste weg links het bos in, dit pad voert u langs de weilanden
terug naar Hajek, vervolgens kunt u uw weg rechtdoor vervolgen terug naar de
camping.

Tijdsduur ongeveer drie kwartier.

Wandeling 3
via Krotejov.
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Vanaf de camping gaat u rechtsaf naar beneden, daar aangekomen een klein stukje
naar rechts, richting Strazov, vervolgens direct linksaf richting Krotejov.
In Krotejov aangekomen neemt u de bewegwijzerde wandelroute richting Depoltice.
Op de verharde weg aangekomen linksaf, en nadat u het riviertje overgestoken
bent, weer linksaf richting Strazov over de verharde weg, u komt dan vanzelf weer
op het beginpunt richting camping.
Tijdsduur ongeveer 50 minuten.
Veel plezier

Hans en Frida.

Wandeling 4
Krotejov.
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U gaat vanaf de camping rechtsaf naar beneden. Beneden aangekomen even naar
rechts en meteen naar links omhoog richting Krotejov.
Neem in Krotejov even de tijd om de oudste boom in de omgeving, die bijna 400 jaar
oud is, te bewonderen. Onder deze boom werd vroeger recht gesproken. U loopt
hiervoor even rechtdoor het dorp in.
Daarna loopt U even terug naar beneden en neemt, bij de routekaart, de weg naar
links, dit is de rode wandelroute richting Strazov.
Bij T splitsing naar rechts de rode route blijven volgen.
Eerste weg naar rechts, deze volgen en de kruising rechtdoor oversteken, U loopt nu
richting Viten.
Vervolgens neemt U de eerste weg rechts, dit is een karrenspoor tussen de
landerijen door. U komt nu in Splz uit. Bij het "kapelletje" naar rechts en U ziet de
camping vanzelf liggen.
Afstand ongeveer 6 kilometer.
Tijdsduur 1,5 uur.

Wandeling 5
via Hajek, Viten, Splz.

16

Vanaf de camping gaat u linksaf naar boven totdat u voorbij de huizen bent. Let op,
de asfaltweg loopt hier nog een stukje door, maar U neemt het karrepad rechtdoor
het bos in, dus niet tot einde asfaltweg. Houdt de weide aan Uw linker hand.
Onderweg komt u nog een splitsing tegen, bij een boom met 2 groene strepen, hier
moet u het linker pad = rechtdoor blijven volgen.
Op de verharde weg aangekomen slaat u linksaf en volgt de weg tot in Viten.
Op de T splitsing opnieuw linksaf.
U blijft deze weg volgen totdat u bij een splitsing aankomt, hier volgt u niet de
hoofdweg maar de weg linksaf naar boven.
Deze weg volgen, Viten uit, totdat u een klein beekje passeert, na ongeveer 300 tot
400 meter slaat u dan weer linksaf een karrepad in.
Dit pad voert u met een bocht naar links de heuvel op door de landerijen heen.
Als u dit pad blijft volgen komt u in Splz terecht , hier loopt het pad achter de huizen
langs totdat u weer op de verharde weg komt die vanaf het meertje naar de camping
loopt
Tijdsduur: rustig wandelend ongeveer 90 minuten, 4,5 km.
Hoogteverschil ongeveer 100 meter.

Wandeling 6
via Hajek, Mladotice, Horni Nemcice, Viten, Splz.
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Vanaf de camping gaat u linksaf naar boven totdat u voorbij de huizen op een
viersprong komt, dit is iets voor het eind van de asfaltweg.
U loopt nu via een karrepad rechtdoor het bos in, de weide houdt U aan de
linkerhand.
Dit pad moet u naar boven toe blijven volgen ( het bos in ), dit pad blijven volgen
totdat u weer op de verharde weg komt.
Onderweg komt u nog een splitsing tegen, bij een boom met 2 groene strepen, hier
moet u het linker pad = rechtdoor blijven volgen.
Op de verharde weg aangekomen slaat u rechtsaf en volgt de weg tot in Mladotice.
Voorbij het laatste huis aan de linkerkant, onmiddelijk linksaf. U volgt een landweg
tussen de bomen. Deze weg blijven volgen, eerst licht stijgend, komt door bos,
voorbij een slagboom. Daarna dalend, maakt een scherpe bocht naar links (ongeveer
180 graden). U passeert een kleine poel. U komt terug op de verharde weg en loopt
door Horni Nemcice, Boztesice tot in Viten. Weg volgen tot aan de T-splitsing
Op de T splitsing opnieuw linksaf.
U blijft deze weg volgen totdat u bij een splitsing aankomt, met de spiegel, hier volgt
u niet de hoofdweg maar de weg linksaf naar boven.
Deze weg volgen, Viten uit, totdat u een klein beekje passeert, na ongeveer 300 tot
400 meter slaat u dan weer linksaf een karrepad in.
Dit pad voert u met een bocht naar links de heuvel op door de landerijen heen.
Als u dit pad blijft volgen komt u in Splz terecht , hier loopt het pad achter de huizen
langs totdat u weer op de verharde weg komt naar de camping.
Tijdsduur: rustig wandelend ongeveer 3 uur.
Lengte: 8,5 km

Laagste punt: 496 m

Wandeling 7
Prenet.
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Als u van een stevige wandeling houdt en niet terugschrikt van een flinke klim ,
hebben we voor u de volgende route:
U verlaat de camping en loopt naar beneden. U gaat linksaf de weg op, en blijft deze
weg volgen door het dorpje Divisovice.
Twee kilometer verder komt u in het dorpje Mestiste, hier gaat u rechtsaf en volgt de
groene markering tot u bij een paal komt met wandelbordjes.
Hier gaat u over op de rode route, linksaf het bos in richting Prenet.
Dit is een klim van drie kilometer lengte (dit lijkt veel , maar het valt erg mee).
U komt uit op de top van de Prenet en ziet hier een vervallen kerkje staan.
Neem de tijd om rond te kijken en te genieten van de prachtige vergezichten over de
Sumava.
De terugtocht is weer via de rode markering , zoals u gekomen bent, tot de paal
waar de klim begon.
U gaat nu linksaf richting Depoltice via de rode markering , deze blijft u volgen tot
net voor de brug over de beek.
Hier houdt de markering even op, maar u neemt de landweg (tweede weg) linksaf tot
Krotejov, daar aangekomen rechtsaf naar beneden, even rechtsaf de weg op en dan
linksaf weer naar de camping.
Deze tocht duurt ± 5 uur en is ongeveer 16.5 kilometer lang.
Hoogste punt ligt op 978 meter
Laagste punt op 495 meter

Wandeling 8
vanuit Depoltice.
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In Depoltice kunt u de auto parkeren op het pleintje,
hier staat bij de bushalte een richtingaanwijzer voor de wandeling.
U begint hier met de groene wandeling richting Matejovice, die u volgt
tot u de gele route tegenkomt die scherp naar links-terug loopt, hier
neemt u deze gele route tot u weer bij een groene route komt aan een
asfaltweg.
Deze gele en groene route lopen samen omhoog.
Let op na ± 1 km gaan deze beide linksaf het bos in (niet eerder afslaan).
Na ± 50 meter staat een richtingaanwijzer, hier gaat u linksaf de rode route richting
Depoltice.
Ook kunt u deze route vanaf de camping lopen, eerst naar beneden dan
linksaf richting Depoltice.
Uiteraard wordt de wandeling dan ± 5 km langer.
Afstand ± 8 km
Laagste punt: 625m
Hoogstepunt: 862m

Wandeling 9
vanuit Spicak terug naar de camping.
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Met eigen auto of ander vervoer naar station Veseli (bij Janovice).
Wij zijn bereid u erheen te brengen of later met U de auto op te halen.
Met de trein gaat u naar Spicak, de trein vertrekt om ongeveer 9.20 uur uit Veseli en
u komt dan om 10.30 uur in Spicak aan.
Vanaf het station loopt U rechtsaf naar het begin van de kabelbaan waarmee U
omhoog gaat naar Pancir.
Vanaf Pancir volgt U de rode route, U loopt dan via Mustek, de Prenet , Depoltice
naar Krotejov waar u vervolgens rechts af gaat naar beneden het dal in.
U ziet dan de camping al recht voor u op de heuvel liggen.
De route is ± 15 km lang en loopt over het algemeen naar beneden.
U daalt van 1213 m naar ± 600 m.

Vraag de vertrektijden van de trein vanaf Veseli naar Spicak even bij ons na

Wandeling 10
vanaf het eindpunt van de kabelbaan in Spicak Sedlo,
terug naar Uw auto.
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U rijdt met eigen auto naar Spicak waar bij het treinstation diverse parkeerplaatsen
zijn. Let op er staat een parkeerautomaat.
Via de rood en gele wandelroute loopt U langs het station naar het begin van de 4
persoons stoeltjeslift. Geniet onderweg naar de top van de waaghalzerij van de
mountainbikers die, onder U door, naar beneden schieten.
Op de top aangekomen kunt U de toren beklimmen, het uitzicht is geweldig.
U volgt nu de bordjes richting Maly Spicakem, als U voor de toren staat rechts van U.
U kijkt al op het Duivelsmeer, onder aan de berg gelegen. U loopt hier, via de rode
wandelroute naar toe.
Bij het Duivelsmeer aangekomen gaat U over op de gele route die U uiteindelijk
terug brengt naar Uw auto.
Op de top is een mogelijkheid om iets te drinken, en voor U weer terug rijdt kunt U
natuurlijk ook in Spicak nog iets nuttigen.
Afstand 5,5 km overwegend dalend.
Veel plezier tijdens deze geweldige wandeling.

Wandeling 11
naar de burcht van Klenova.
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Vanaf de camping rechts af, naar beneden, opnieuw rechts en direct links: Krotejov. In
Krotejov de rode route rechtsaf volgen. Bij splitsing links af (de rode route gaat hier naar
rechts).Na 400 meter rechts af, in feite de asfaltweg volgen, naar het dorp Zahorcice. Het
dorp door en rechts af, het kleine asfaltweggetje naar Opalka nemen. ( Hiervoor loopt de wat
grotere weg naar Strazov, ook rechts af.). In Opalka rechts en direct weer links. Dit is een
wat drukkere weg. Deze weg buigt naar links, langs een “vervallen” schuur/woning, dan naar
rechts. Na ongeveer 300 meter rechts af het zandpad in. Dit is opnieuw de groene route. Het
pad voert naar “schrikdraad” om een weiland. Op een lantaarnpaal achter het draad staat de
groene route aangegeven. Echter: hier even rechts aanhouden, direct weer links, tussen
twee weilanden door. De wandelkaart geeft aan dat de groene route voor het nu zichtbare
huis langs loopt. Deze lijkt echter afgesloten. U kunt de route vervolgen door rechtdoor te
lopen, en beek oversteken en met een bocht naar links nadert u het dorp Rovna. ( Links
diverse wilde zwijnen achter een hek…..). Op de asfaltweg even links en direct rechts: de
groene route. De groene route blijven volgen, het bos in, en bij het verlaten van het bos de
route - enigszins links - langs de bosrand blijven volgen.( een pad omhoog door weiland
negeren). U komt uit bij een huis aan de asfaltweg naar Javor. Hier links af. Eerste asfaltweg
links af: naar de burcht. De burcht is te bezichtigen, evenals een galerie.
Teruglopen naar Javor - het pad waar u eerder uitkwam negeren - en in Javor de weg naar
Lehom nemen. Dit staat aangegeven. In Lehom de rode route nemen, naar Strazov. In
Strazov namen wij de weg naar Viten. U kunt ook de meer gebruikelijke weg naar de
camping nemen. In Viten rechts aanhouden, het smalle asfaltweggetje in. Vervolgens het
tweede zandpad links, naar het dorp Splz. Hier rechtaf naar de camping.
Totale lengte van de route: ongeveer17 kilometer.
Onderweg: fraaie vergezichten, weinig bos, in het voorjaar bloemen- rijkdom in de weilanden
en natuurlijk de burcht van Klenova.

Wandeling 12
vanuit Prasily naar de Laka zee.
Met de auto naar Prasily (ongeveer een half uur). Parkeren meteen rechts als U het
dorp binnenkomt of aan het eind van het dorp (richting Srni) aan de linkerkant van
de weg.
Let op, er staan parkeerautomaten.
Aan het einde van het dorpje rechtsaf de gele route volgen, richting Jezero Laka.
Eerst een stukje asfaltweg en dan linksaf het bos in..
Na ongeveer 3 km klimmen overgaan op de rode wandeling (rechts), dit is ook de
rode mountainbikeroute. Deze volgen tot aan de Laka zee.
Vanaf de Laka zee, de blauwe wandeling richting Hurka, na ongeveer
1 km, rechtsaf, pijl langlaufroute naar Prasily. De bosweg blijven volgen, bij de Ysplitsing links volgen, iets verder een scherpe bocht naar rechts. Deze weg verder
volgen tot een bocht naar links (rechtdoor gaat de weg over in een brandgang).
Ongeveer 100 meter verder kom je op een asfaltweg, deze rechtsaf, je loopt nu
opnieuw op de gele route, Na 2 km, rechtsaf, groene wandeling terug naar Prasily.
Wandeling van ongeveer 16 KM en zeer geschikt voor Nordic Walking.
Hoogste punt: 1200 meter
Laagste punt: 835 meter.
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Fietsroute 1
via Blata, Nyrsko, Depoltice terug naar de camping.
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Vanaf de camping naar beneden, even naar rechts en meteen links richting Krotejov.
In Krotejov gaat U rechtsaf, fietsroute 2035, die U via het zwembad en Zahorcice in
Opalka brengt. In Opalka linksaf de asfaltweg op. Deze weg volgend tot Blata, let op
de fietsroute 2035 loopt anders.
U blijft de asfaltweg volgen en komt via Hodousice bij Nyrsko aan.
Bij de grote weg linksaf, dus niet Nyrsko in.
U bevindt zich nu op fietsroutenr. 2047 die U via Milence, en Desenice in Depoltice
brengt.
In Depoltice gaat U linksaf routenr. 2035. Let hier goed op U moet de tweede links
hebben.
De weg blijven volgen via Datelov, Mestiste, Divisovice en Patraska tot U rechtsaf de
weg naar de camping omhoog gaat.
Laagste punt 462m en hoogste punt 655 meter.
Afstand 28km
(geschikt voor race fiets en elektrische fiets).

Fietsroute 2
via Nyrsko, geschikt voor race/elektrische fiets.
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U fietst naar Strazov waar U op het plein fietsroute 2038 oppikt. Deze brengt U via
Lehom en Javor naar het dorp Klenova. Net voor het dorp, bij de richtingaanwijzer,
gaat U linksaf en volgt fietsroute 2035. Deze komt langs het kasteel en vervolgens al
dalend in Janovice n.U.
In Janovice aangekomen steekt U de grote weg recht over en neemt vervolgens de
eerste weg links (langs het busstation). Op de rotonde volgt U de bordjes Beharov.
Net voor de brug over de Jelenka komt U op fietsroutenummer 2052. Deze route
blijft U volgen tot U, via Veseli, Uborsko en Bystrice, in Nyrsko aankomt.
Dwars door de stad volgt U de Uhlava stroomopwaarts. Op een gegeven moment ziet
U links van U, de Okula. Hier gaat U de brug over en volgt de weg langs kerk en
kerkhof richting Zelezna Ruda. Bij de grote weg aangekomen steekt U recht over en
volgt fietsroute 2048.
Deze mooie asfaltweg blijft U volgen tot U via Blata en Opalka weer in Strazov
aankomt.
Vanuit Strazov fietst U terug naar de camping.
Hoogstepunt, 616 meter en laagste punt 408 meter boven zeeniveau.
Afstand: ± 36 km

Fietsroute 3
Naar Klatovy
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Vanaf de camping naar beneden en dan links afslaan. Wanneer je Patraska uit bent
pik je route 2035 op via Divisovice, Mestiste en Datelov naar Depoltice.
Vanaf het dorpspleintje iets links aanhouden en dan zit je op route 2047. Net buiten
Depoltice een laatste heuveltje en dan race je naar Nyrsko.
Vlak voor Nyrsko wordt je linksaf naar de stad verwezen, maar je kunt beter
rechtdoor fietsen. Direct na het tankstation, links van de weg, het fietspad opzoeken
en dan zit je vanzelf op route 2052.
Je buigt al snel van de grote weg af.
Volg het bord Pocinovice linksaf, fietsroutebordje ontbreekt hier.
Daarna route 2052 totdat je vlak voor Klatovy in het dorpje Tajanov komt.
Vanaf daar staat de volgende route, nummer 38 al aangegeven..
Je wordt helemaal door de stad geleid en komt uit op een prachtig fietspad richting
Besiny. 5Km voor Besiny enkele korte steile klimmetjes.
In Besiny aangekomen houdt je rechts aan tot je het spoor over kunt.
Dan volg je een paar honderd meter de weg richting Klatovy totdat je linksaf naar
Strazov kunt. Over weg nr 171 klimmen naar Lukavice en richting Strazov.
Na het dorpsplein rechtsaf terug naar de camping.
De laatste 300 meter is een mooi stijgend toetje om goed bezweet op de camping te
arriveren.
Lengte 59 km
Geschikt voor alle soorten fietsen.

Fietsroute 4
via Depoltice en Divisovice.
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Vanaf de camping naar beneden, even rechts en meteen links en weer omhoog naar
Krotejov.
In Krotejov rechtsaf fietsroute 2035 volgen. Die brengt U via Zahorcice in Opalka.
In Opalka linksaf de asfaltweg op, fietsroute 2048, die U via Ceske Hamry in Blata brengt. In
Blata neemt U de blauwe fietsroute nr. 2096 naar Depoltice. Let op de route loopt samen
met de groene wandelroute.
In Depoltice aangekomen ziet U op het pleintje een informatiebord. Hier gaat U over op
fietsroute 2035 (ook blauw).
U komt via Datelov en Mestiste in Divisovice aan.
Hier neemt U de eerste weg rechts, fietsroutenr. 2032 (rodemarkering).
U volgt deze route bergop tot voorbij de kruising met de blauwe wandelroute. Er staat een
richtingaanwijzer, voor het dorp Onen Svet,
hier gaat U linksaf, nog steeds fietsroute 2032.
U komt via Svinna en Chrepice in Brezi aan.
In Brezi linksaf richting Viten, nog steeds nr 2032 die U via Viten blijft volgen tot U de weg
van de camping richting Strazov kruist. Hier gaat U links en weer terug naar de camping.
Laagste punt 467m, hoogste punt 860m.
Mountainbikeroute van 36km.
U fietst onder andere over de heuvelrug aan de overkant van het dal.
Vergeet tijdens het fietsen vooral niet om om U heen te kijken het is zeker de moeite waard.

Autoroute en wandeling naar de gletsjermeren.
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Met de auto naar Spicak.
Vanaf de camping de berg af en linksaf richting Depoltice. Eerste weg rechts richting
Depoltice/Milence. Deze weg blijven volgen tot U in Milence op T splitsing komt. Hier
linksaf richting Zelezna Ruda. U komt langs het stuwmeer. Deze weg blijven volgen
tot U in Spicak aankomt. Hier parkeren op de eerste parkeerplaats (er staat Cerny
Jezero aangegeven).
Vanaf de parkeerplaats start U de wandeling.
Via de geel gemarkeerde route loopt U de 4 km naar Cerne Jezero over de langzaam
stijgende asfaltweg in een klein uurtje.
Van Cerne jezero gaat de wandeling eerst via een rood gemarkeerd pad gedurende ±
1 km steil omhoog, ( 150 meter klimmen over 1 km ) en daarna daalt U door het bos
over een afstand van ± 1,5 km weer dezelfde 150 meter en bereikt U Certovo
jezero.
Onderweg goed op de markering blijven letten.
Hiervandaan aanvaard U de terugweg van 3,5 km eerst via de rode, na ± 500 meter
overgaand in de gele markering.
Aan het einde van de wandeling, nadat U diverse skihellingen en kabelbanen heeft
gekruist, bereikt U een asfaltweg, deze moet U oversteken, de gele markering gaat
door.
Verderop komt U weer een asfaltweg tegen, en hier moet U naar rechts gaan,
waarna U na enige minuten de parkeerplaats bereikt.
De hele wandeling duurt ongeveer 3 uur.
Met de auto terug naar de camping:
Vanaf de parkeerplaats Rechtsaf richting Zelezna Ruda.
Deze weg blijven volgen tot U in Zelezna Ruda aankomt, aan het einde van de weg
linksaf slaan richting Klatovy.
Deze weg volgen tot in Besiny. Hier linksaf richting Strazov en terug naar de
camping.
Autorit ± 70 km
Wandeltocht ± 10 km
Lijkt deze route U erg zwaar dan zou U kunnen overwegen om de kortere maar even
mooie route te nemen die boven aan de kabelbaan begint, zie wandelroute nr 10.

Autoroute

Wandelroute
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Autorit 1
door de Sumava, met korte wandeling langs de Vydra.
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Vanaf de camping gaat U onderaan de weg rechtsaf, richting Strazov,hier aangekomen gaat u
rechtsaf richting Viten / Brezi.
Vervolgens komt u bij de grote weg, hier gaat u rechtsaf richting Zelezna Ruda, na deze weg ±
17 km gevolgd te hebben, linksaf richting Hartmanice.
Na ongeveer 8.5 km slaat u rechtsaf richting Prasily. In Prasily kunt in dit dorp links aanhouden
richting Srni en hier weer naar links richting Susice (wegnr 169).
Heeft u zin in een wandeling langs de Vydra, dan kunt u net over de brug in het dorpje Cernikova
Pila, links parkeren. Aan de overkant van de weg gaat de rode route rechtsaf langs deze rivier,
met een flinke dosis geluk kunt u hier de visotter, ijsvogel of zelfs de lynx aantreffen.
De wandeling loopt tot aan de berghut, waar u eventueel wat kunt drinken, en terug. Afstand is
ongeveer 7 KM. en is makkelijk te lopen.
U blijft weg nr 169 volgen,net voorbij de camping aan de Otava linksaf over de brug richting
Hartmanice. In het dorp Hartmanice is een bezoek aan de synagoge zeker de moeite waard. Zie
tips op de volgende pagina.
De voorrangsweg blijven volgen (wegnr 145) richting
Petrovice / Besiny.
Richting Besiny aanhouden , U ziet dan de ruïne van Velhartice rechts van deze weg liggen, en
kunt deze eventueel bezoeken, U rijdt dan door het dorp, langs de kerk,richting Kolinec, u kunt
net buiten de bebouwde kom, op de parkeerplaats parkeren en na nog een stukje rechtdoor
gelopen te hebben kunt u genieten van deze indrukwekkende oude ruïne.
Na dit eventuele bezoek gaat u terug naar de weg richting
Nemilkov / Besiny.
Bij de grote weg in Besiny even rechtsaf, dan links richting
Janovice / Strazov.
En vanuit Strazov weer terug naar de camping.
Totale afstand ± 110 km.

Tips bij de autoroute door de Sumava.
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Prasily: hier kunt diverse restaurantjes vinden voor lunch of koffie.
Ook kunt U hier de botanische tuin, helaas gedeeltelijk in verval, bezoeken met het
grootste aantal inheemse planten van Tsjechie.
Srni Medov: Heeft U zin in een leuke wandeling naar een geneeskrachtige bron en
terug? Parkeer dan Uw auto net voor het gemeentebord Srni Medov aan de
linkerkant van de weg. U steekt de weg over en loopt langs het water tot het bordje
Odbocka Kaple. U steekt hier de brug over en vervolgd Uw weg tot aan de ruine van
de kapel. Lengte van de wandeling is ongeveer 4,5 km.
Srni: naast een mooi kerkje om even binnen te lopen, heeft Srni ook diverse
mogelijkheden om koffie te drinken of te lunchen.
Net buiten het dorp, 1 km richting Modrava aan de linkerkant van de weg, bevindt
zich het wolvenpark. Hier leeft een roedel wolven op een 4 hectare groot stuk bos
in “vrijheid”.
Cernikova Pila: hier bevindt zich de voormalige waterkrachtcentrale die U, in de
maanden Juli en Augustus, ook van binnen kunt bezichtigen.
Annin: U komt langs het dorp Annin. Hier bevindt zich de laatste, weer werkende
glasfabriek van de Sumava. U kunt deze bezichtigen en, in de maanden Juli en
Augustus, genieten van de kunst van het glasblazen en glasslijpen.
Hartmanice: In Hartmanice kunt U de synagoge bezoeken waar het indrukwekkende
verhaal, in foto’s, vertelt wordt over de grensstreek in de periode van voor en na de
inval van de Russen, maandag gesloten.
Velhartice. Net buiten het dorp Velhartice in de richting Kolinec staat een kasteel met
oude brug. Dit kasteel kunt U bezoeken. In het kasteel bevindt zich ook een
restaurant.

Autorit 2
over de oude grensweg naar Domazlice
en terug via Kolovec
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Vanaf de camping gaat u onder aan de weg linksaf, richting Depoltice, hier rechts
aanhouden richting Milence. In Milence rechtsaf richting Nyrsko.
Bij Nyrsko, bij de “Okula bol”, gaat u linksaf, wegnr 190 richting Chudenin, Vseruby.
In Vseruby even links en meteen weer rechtsaf richting Maxov.
De 190 volgen tot Ceska Kubice.
Hier gaat u rechtsaf richting Domazlice, wegnr 26, deze weg richting Pilzen
aanhouden. Voorbij Babylon rechtsaf richting Domazlice,
wegnr 193.
Deze weg kunt u volgen tot Domazlice.
In Domazlice kunt u o.a. het prachtige marktplein bezichtigen.
Bent u uitgekeken dan kunt u verder gaan richting Kolovec, wegnr 183.
In Kolovec neemt u wegnr 185 richting Klatovy. Net voor u het dorpje Lucice binnen
rijdt, is er aan uw linkerhand nog een Kasteel, Chudenice. In Lucice houdt u rechts
aan richting Polen. In Polen gaat u rechtdoor richting Veckovice, Tetecice. De grote
weg in Koryta oversteken naar Bezdekov. Vanaf hier richting Janovice aanhouden.
In Janovice rechtsaf, richting Nyrsko, over de brug linksaf richting Strázov en vanuit
Strázov weer terug naar de Camping.
Totale afstand ± 100 km

Tips voor Uw rondje Domazlice.
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Domazlice: Hier kunt U op het marktplein de toren beklimmen of bijv. het
Chodenmuseum bezoeken. De Choden zijn de oorspronkelijke bevolking en
grensbewakers van de streek met veel eigen tradities.
Kolovec: In dit dorp bevindt zich een keramiekfabriekje, maar interressanter is het
feit dat de eigenaar heel veel voorwerpen uit het verleden heeft verzameld en daar
nu een soort openlucht museum van heeft gemaakt. U kunt hier onder andere zien
hoe een oude kapperszaak, tandartspraktijk of kroeg er vroeger uit zag. U vindt het
recht tegenover de vijver midden in het dorp.
Chudenice: U komt vlak langs het dorp Chudenice. Het is zeker de moeite waard om hier even
naar toe te rijden, want naast het kasteel kunt U er ook de Amerikaanse tuin bezoeken. Een
kopje thee kunt U drinken in de toren genaamd Bolfanek. Hier vindt U ook het openlucht theater.

Autorit 3
naar Bodenmais.
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Vanaf de camping gaat u onder aan de weg linksaf, vervolgens de eerste weg rechtsaf
richting Depoltice, Nyrsko. In Milence aangekomen linksaf richting Zelezna Ruda.
In Zelena Lhota rechtsaf richting Hamersky Dvur / Hamry .
Deze weg blijven volgen tot u uit het bos komt. U gaat nu bij de T splitsing rechtsaf richting
Spicak, hier even goed opletten, gevaarlijke kruising.
In Zelezna Ruda rechtsaf richting Bayerisch-Eisenstein.
Direkt na de grens rechtsaf richting Furth im Wald / Arbersee.
Bij de Arbersee kunt u een leuke wandeling maken. Ook is er een sprookjesbos.
Ongeveer 100 meter voorbij dit meer gaat u rechtsaf richting Bodenmais, links van deze weg
vindt u de Silberberg.
Nu de weg vervolgen richting Bodenmais. Als u het leuk vindt kunt u hier de kristalfabriek
bezoeken, waar u onder andere een glasblazer en glasgraveerder aan het werk kunt zien.
Voor dit bezoek houdt u in Bodenmais bij de stoplichten rechts aan, u blijft deze weg volgen
en ziet de Joska fabriek aan uw rechterhand liggen.
U rijdt nu terug naar de stoplichten en gaat rechtdoor richting Zwiesel.
In Zwiesel aangekomen houdt u richting Bayerisch - Eisenstein aan.
Na de grens weer gepasseerd te zijn richting Klatovy, na ongeveer 18 kilometer linksaf
richting Viten. Als u deze weg volgt komt u vanzelf in Strazov uit.
Totaal aantal kilometers: ongeveer 130

Tips voor Uw rondje Bodenmais.
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U gaat natuurlijk naar Bodenmais om het glasparadijs te bezoeken, zie hier adres en
openingstijden.
Adres
JOSKA Kristall in Bodenmais
Am Moosbach 1
94249 Bodenmais
Het hele jaar geopend:
Maandag-vrijdag 9.30 – 18.00 Uhr
Zaterdag 9.30 – 17.00 Uhr
Alle Zon en feestdagen van Mei tot Oktober
10.00 – 17.00 Uur
Restaurant – Cafe Kristallino –
Glaserlebnispark
Het hele jaar dagelijks geopend.
Toegang Gratis
Nog geen genoeg van al dat glas? Kijk dan ook eens in het Theresienthaler glas
museum te Zwiesel:
Adres
Museumsschlösschen Theresienthal
Theresienthal 15
94227 Zwiesel
Openingstijden:
Maandag tot vrijdag:
10.00 bis 14.00 Uur
Toch nog iets anders dan glas bekijken?
Ga eens langs bij de Steinzeithöhle/ Haus zur Wildnis in Ludwigsthal.
Adres: Haus zur Wildnis, 94227 Lindberg-Ludwigsthal
Dagelijks geopend van 9.30 tot 18.00 uur
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Tot Slot nog een tip:
Als U gaat pinnen let dan op onderstaande,
Accepteer het bedrag in Euro’s niet, er wordt U namelijk een zeer
ongunstige koers berekend en dat is niet goed voor U.
Er worden wel altijd bankkosten in rekening gebracht, varierend van 100
tot 150 CZK per pin handeling.

Betaald U met pinpas in de winkel dan geldt bovenstaande niet.

