
TJEKKIET 2023
KRISTI HIMMELFARTSFERIEN              FRA 8. KLASSE

Action, natur og kultur. Sommer- 
bobslæde, rafting, shopping i Den Gyldne Stad. 
Denne rejse har det hele. 



Turen varer tre dage, og vi skal bo på det hyg-
gelige Hotel Lesana i Spindl, hvor der også bliver 
serveret morgenmad, frokost og aftensmad. (Der 
er motionscenter og wellness i hotellets kælder.) 

Aktiviteter i Spindl
Sommerbobslæde 
En kilometer lang tur i en bobslæde med sving og 
tunneller. En hældning på 7,03% på hele turen giv-
er fart på bobslæden, og med en effektiv bremse 
kan køreren selv bestemme, hvor stærkt det skal 
gå. Udstyret er i orden og sikkerheden høj.

Monkey Park
Parken består af 37 reb- og trækonstruktioner 
oppe i - og imellem træerne, som I går på eller 
svinger jer i. Balance og koordination bliver udfor-
dret på en sjov måde. Alle bærer sikkerhedsudstyr.

Off Road-scooter
En tur ned fra toppen af Krkonosebjergene på ter-
rænscootere, som er en slags store løbehjul. I ud-
styres med hjelm og handsker, tager liften op og 
kører frihjul ned på både asfalt og off road-terræn.

STUDIETUR TIL TJEKKIET
ACTION, NATUR OG KULTUR
Tjekkiet-turen har det hele. Med de aktive udfoldelser på rejsen styrker I sam-
menholdet og fællesskabet i gruppen, og nogle af jer oplever måske at overskride 
grænser og finder ud af, at I kan meget mere, end I troede. 

Rock City 
Besøg i de abnormale og sjove bjergformationer 
nord for Prag. I skal opleve den smukke, mærkvær-
dige natur og nyde udsigten ud over bjergene. 

Riverrafting
I gummibåde og med rette udstyr kan I river rafte 
ned ad Elben-floden.

Tjekkiets hovedstad, Prag
... er også kendt som Den Gyldne Stad. I får at se 
hvorfor. Vi skal blandt andet se Krudttårnet og den 
smukke, berømte Karlsbroen. 

Desuden byder turen på flere overraskelser  
undervejs. Meld dig til en ferie, som du helt 
sikkert aldrig vil glemme.  
 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.



Tilmeding 
Vi åbner for tilmelding 25. august 2022 kl. 15.00.  
Du tilmelder dig på vusk.dk eller via VUSK-appen.

Vi holder planlægningsmøde i april 2023.  
Tilmeldte får yderligere besked, når tidspunktet 
nærmer sig. 

Har du eller dine forældre spørgsmål, er I altid 
velkomne til at kontakte turlederen.

Du skal minimum gå i 8. klasse for at kunne 
komme med. 

ALT DET PRAKTISKE
Turplanlægger og kontaktperson
Ranjith Balasubramaniam
Tlf.: 8787 1919
Mail: rba@viborg.dk

Hvornår?
Kristi Himmelfartsferien 2023.
Vi rejser 17. maj og er hjemme igen 21. maj.

Pris
2000 kroner, der  betales i to rater: Første rate på 
800 kroner betales i forbindelse med tilmelding. 
Anden rate betales senest 31. januar 2023 (med 
mindre andet er aftalt med turlederen).



Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling er et ungdoms- 
univers med  fritidstilbud til unge fra Viborg Kom-
munes 7. klasser og opefter. Vi har klubber i hele kommu-
nen, vi har en bred vifte af fritidshold, der tilbyder alt fra  
anderledes sport til boglige og rent kreative fag. Vi tilbyder  
rejser til Paris, London, Tjekkiet og skituren i vinterferien. Vi har 
weekendture til blandt andet Vigsø og Jesperhus, og vi tilbyder 
førstehjælpskurser og kørekort til knallert og traktor. Se alle til-
bud, og tilmeld dig på vusk.dk


