GOLFRESA CELADNA‐TJECKIEN
__________

________________ _______10 Dagar____________________________________________________

I det allra ostligaste hörnet av Tjeckien, bara några få mil från
gränsen till både Polen och Slovakien ligger Celadna, som på senare
år utvecklats till en av de mest populära fritidsorterna i landet.
Närmaste större stad är Ostrava. Området, som tillhör Beskydybergen, visar upp ett naturskönt och pittoreskt landskap med både
historiska och kulturella minnesmärken. Prosper Golf Club är en
mästerskapsbana med 2 stycken förnämliga 18-hålsbanor. The Old
Course och The New Course där PGA European Tour Czech open
spelats med vinnare som Peter Hanson och Oscar Henningsson.

Dag1 Jönköping – Cottbus ca 82 mil
Avresa från Jönköping på morgonen. Efter några timmar når vi Helsingborg och
tar färjan till Helsingör. Därefter åker vi söderut genom Danmark. Ny färja från
Gedser till Rostock, som tar ca två timmar. Ombord finns möjlighet att äta lunch.
Vi är iland i Rostock 15.00 och kör vidare mot Cottbus, där vi kommer att bo
den första natten.
Dag 2 Cottbus – Celadna ca: 40 mil
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Vi startar dagen med en härlig frukostbuffé och åker vidare mot Celadna, där vi är
framme på eftermiddagen. Efter incheckning är resten av dagen fri på egen hand.

Dag 3-7 Celadna med omgivningar
Under vår vistelse bor vi på Prosper Hotel, som ligger i anslutning till Prosper
Golf Club. Hotellet är fyrstjärnigt med bra standard. Bufféfrukost och stort
utbud av olika rätter till övriga måltider. Här finns tillgång till gym och
badanläggning. De flesta golfpassen blir på Prosper Golf Club www.prospergolf.cz Denna vackra och bra belägna bana vid foten av Beskydy Mountains är
en del av en av de största semesterorterna i Tjeckien. Den sträcker sig över en
areal på 140 hektar. De första 18 hålen kallad ”The Old Course” är designad av
Miguel Angel Jiménez och öppnades 2001. ”The New Course” blev spelklar
2003. Den kuperade banan är ganska lång med bunkers, vattenhinder och långa
typiska stigningar på greenen. Till anläggningen hör även den moderna Prosper
Horse Ranch, som är en ridskola. En av dagarna åker vi med bussen för att spela
på en 18-hålsbana i en ort som heter Ostravice www.osttravice-golf.cz. Orten har
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även fina anläggningar för cykelsport, skidåkning och ridning. Mitt i veckan tar vi en
fridag från golfen för att se oss omkring i de vackra omgivningarna. Vi gör en
halvdagstur med bussen och skall bland annat besöka ett bryggeri för att få veta lite mer
om det berömda tjeckiska ölet. Sevärd är också den lilla charmiga staden Stramberk. En
unik liten stad som ligger inbäddad mellan kullar av kalksten. Vill man hellre stanna i hotellets närområde finns det möjlighet till
vandringar eller cykelturer längs med noggrant markerade leder.

Dag 8-9 Celadna – Berlin ca: 55 mil
Dagen börjar vi med en stadig frukost därefter kör bussen vidare mot Berlin, dit vi anländer på sen eftermiddag. Här
bor vi en natt på Hotel Berlin.
Dag 10 Berlin – Jönköping ca: 70 mil
Vi kör samma vägar som på nerresan för att ta oss till Rostock vid Östersjökusten. Efter shopping kör vi ombord på
Scandlines färja, som avgår klockan 11.00. Vi fortsätter norrut över öarna Falster och Sjaelland för att vid 16-tiden
vara tillbaka i Sverige. Beräknad ankomsttid till Jönköping cirka 19.30.
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