Cabby tur til Prag i påsken 2015.
5 vogne, 13 personer, 3 børn og 10 voksne.
Flaget hejses.

Campingpladsen: Triocamp.
Ligger nord for Prag, med nem tilkørsel fra motorvejen. En lille hyggelig plads beliggende i en
gammel frugtplantage, med rengøring min 2 gange dagligt! En lille campbar/spisested, hvor man
både kan få drikkevarer og mad til små penge, (fri = i baren) wifi på pladsen. Campbaren har
desuden et partytelt som vi gerne måtte bruge til vores sammenkomster. Vi mødte stor hjælpsomhed
og gæstfrihed på pladsen, både i receptionen og i baren. Lejrchejen er Vlastimil Nemec.

Receptionen

Sanitetsbygningen

Vores lille samling af Cabby'er

Party teltet.

Aktiviteter
I følge det fastlagte program skulle vi på rundvisning i Prag med guide, på lokal tjekkisk restaurant
med eget mikro bryggeri, til Karlsteijn og på Glasfabrik, på aftentur bådtur med buffet og til slut
spise påskefrokost sammen. Vi skulle benytte bus (ca. 10 min fra pladsen), tog og metro ind til
byen. På vores rundtur gik vi 9 km på 6 timer, sammen med vores guide, også den yngste deltager Jacob på 4, vi var alle imponerede. I øvrigt var det hyggeligt med børn på turen, Natalie og
Christian var både hjælpsomme og sjove at være sammen med.
Vi kørte i egne biler til Karlsteijn og senere glasfabrikken, og vi fik vist alle et eller andet med hjem
herfra. Til bådturen blev vi hentet at en bus, som også kørte os hjem igen efter turen. Der var fin
buffet med et udvalg, der passede alle, og lejrchefen startede med at serve en lille ”likør” mix for
os. Inden maden kom han så med Bohemian Brut til alle – og sagde tak for vores visit! Hyggelig tur
gennem sluse, i solnedgangen, Prag viste sig fra den smukkeste side den aften.
Påskefrokosten skulle være afslutningen, og her deltog Vlastimil også, og han havde gaver med til
os – 1 flaske Bohemian Brut og 2 champagneglas til hver vogn – det faldt i god jord – Gaver i
utide! Vi sagde farvel til hinanden her, for næste morgen søndag, kørte vi efter tur hjemad.

Velkomstmødet.

På vej ind i på Borgområdet.

Der lyttes til guiden Henrik i den store katedral.

Kaffe pause en kælderrestaurant – speciel stemning.

Håndvasken i kælderen!

Hov - vi glemte ham her!

Markedsplads på Stare Mesto

Tjekkisk lækkeri: tredl

Pivovarsky Klub, hvor ølkortet er større end menukortet.

Tjekkisk mad – Røget skinke, stegt nakkekam, pølse, kål og ”brød”

Borgen Karstjein

Aktikvitetshandleren i Karsteijn -

Der kigges på krystal i lange baner.

Fra sejlturen

Samvær
Vi mødtes i campbarens party telt flere gange, og ellers i den lille campbar, hvor vi havde fri
internet – så her sad alle ofte med telefonerne fremme! Bl.a sang vi fødselsdagssang for Karen i
baren en aften til stor fornøjelse for de øvrige gæster!

Gaver til at tage med hjem: 1 fl.
Bohemian Brut og 2 glas til hver vogn.
Fra Valstimil Nemec, lejrchef.

Vejret.
Det er ikke værd at skrive meget om, men her er et par billeder, som fortæller lidt om hvad vi
oplevede!

Heldigvis var der også dage med solstrejf!!
TAK FOR EN HYGGELIG TUR, HVOR SELV VEJRET IKKE KUNNE SLÅ JER UD AF KURS!
VENLIG HILSEN BODIL OG ARNOLD

