
 
Zondag 13 - zaterdag 19 augustus 2023 
5 rijdagen - 6 nachten 

De Roadworx "Bohemenrally" is een ontdekkingstocht door het 
westen van Tsjechië, voor de meesten onder u misschien (voorlopig) 
nog onontgonnen terrein. Geef u toch maar over en laat de indrukken 
binnenstromen van dit land met filmische landschappen, heilzame 
bronnen en kuuroorden, sprookjesachtige peperkoeken dorpjes, 
kronkelende rivieren, een uitgesproken biercultuur en middeleeuwse 
kunststeden.


Tijdens deze rally voorziet het roadbook u van 4 indrukwekkende en 
afwisselende ritten door de Boheemse landschappen en een digitaal 
gegidste dagvullende wandeling door de hoofdstad Praag die 
blijvende indrukken zullen nalaten.


BOHEMENRALLY

GREAT ROADS 
GREAT PEOPLE 

GREAT FUN

De ontdekking van West-Tsjechië …
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Hoofdkenmerken 
★ Toeristische rally voor classic cars in 4 etappes (geen 

snelheids- of regularitywedstrijd) en een dagvullend bezoek aan 
Praag


★ 6 hotelarrangementen telkens met uitgebreid ontbijtbuffet en 
meergangendiner (inlusief drankenforfait) voor 2 personen


★ Bagageservice van en naar Tsjechië en tussen de hotels


★ Professioneel roadbook met rallyprogramma, aanbevolen route 
van ca. 1.000 km in overduidelijke “bemeterde bol-pijl" (ook 
bestemd voor beginnende rallykoppels) met aanduiding van 
interessante stops, visits, viewpoints, leuke koffie- en lunchspots 
(een tripmaster in de wagen is ideaal maar ook met een rally-app 
met GPS-functie komt u een heel eind)


★ Digitale kaarten van alle etappes in de vorm van GPX-
bestanden die u kan lezen op smartphone of tablet, steeds 
handig voor de navigator of de piloot alleen


★ Digitaal gegidste stadswandeling van Praag langs alle 
bezienswaardigheden


★ Enkel verharde of goed berijdbare wegen (snelwegen zijn dan 
weer uit den boze)


★ Een front-runner die u tijdens de rally op de hoogte houdt van 
eventuele wegomleggingen of andere aandachtspunten


★ Meereizende technische interventieservice voorzien door 
Roadworx Technix om u te helpen bij pech onderweg 

★ VAB-bijstandspolis in optie (repatriëring van de wagen + 
personenbijstand)


★ Maximaal 15 wagens (30 personen) - minimaal 10 wagens (20 
personen)


Hotels 
Wij selecteerden voor u volgende impressionante klassehotels :


Spa Hotel Imperial ***** in Karslbad (2 nachten) 

Clarion Grandhotel Zlaty Lev **** in Liberec (2 nachten)


Volcano Complex **** in Praag (2 nachten)






Het Spa Hotel Imperial ***** in 
Karlsbad is een historisch hotel van 
begin jaren 1900 dat de titel draagt 
van "Czech Republic's Leading Spa 
Resort" en op zich al een bekende 
bezienswaardigheid van de stad is.


In Restaurant "Prague" wordt u 
geserveerd in een uniek boheems 
kader en in Café "Vienna" geniet  u 
v a n h e e r l i j k e d e s s e r t s e n 
koffiespecialiteiten.





Het Clarion Grandhotel Zlaty Lev 
**** in Liberec is een art nouveau 
parel, begin jaren 1900 geopend door 
Keizer Franz Jozef I.


Misschien logeert u hier wel in een 
kamer waarin ooit Johann Strauss of 
Roald Amundsen sliep. Het “Benada” 
restaurant, waar ook het uiterst 
copieus ontbijtbuffet geserveerd 
wordt, is van uitzonderlijke klasse.




Het Volcano Complex **** aan de 
rand van Praag combineert da 
nweer modern design, comfortabele 
kamers, voortreffelijke health & 
fitness faciliteiten en superlekker 
eten in het Grill House.


Dit hotel was in 2021 runner-up in 
de "Czech Hotel Awards".


In al deze hotels voorzien wij voor u parking, een luxe dubbele of twin kamer, toegang tot 
de uitgebreide wellness faciliteiten, bubbles-bar "à volonté" aan de Roadworxvlag bij 
aankomst van elke etappe, gevolgd door een meergangendiner (inclusief drankenforfait) en 
een uitgebreid ontbijtbuffet voor vertrek van de rit  ’s anderendaags.




Programma en timing 

Zondag wacht het Roadworxteam u vanaf 15:00 uur al op in het Spa Hotel Imperial ***** in 
Karlsbad.


Karlsbad (Karlovy Vary) is een majestueus kuuroord, midden in het Ertsgebergte, met hete 
minerale bronnen, prachtige calonnades en herenhuizen. Het staat op de UNESCO 
werelderfgoedlijst en deed al dienst als decor o.m. in de James-Bondfilm "Casino Royale" 
en in "La Vie en Rose", het levensverhaal van Edith Piaf.


U kan zondagnamiddag al even afzakken naar de boorden van de Teplarivier die het 
stadscentrum van Karlsbad doorkruist om te genieten van heerlijk boheems gebak terwijl u 
de prachtige kleuren van een verbluffende architectuur bewondert.


Geniet nadien alvast ook van onze welcome drink en een eerste 3-gangendiner in het 
tegelijk statige en gemoedelijke Restaurant “Prague”.




Na het ontbijtbuffet op maandagochtend vlaggen we de rally in met een eerste trip langs de 
boorden van de Ohre naar het noordelijk gelegen Liberec.


Op weg ernaartoe stoppen we in 
Theresienstadt (Terezin), allicht al direct 
de meest beklijvende plek van de rally. 
Het gelijknamige concentratiekamp werd 
door de Gestapo in W.O. II gebruikt als 
gevangenis voor politieke tegenstanders. 
Zeker de moeite waard om te bezoeken !


Zondag 13/08/23 : samenkomst in Spa Hotel Imperial in Karlsbad

Maandag 14/08/23 :  Karslbad - Liberec



We toucheren later op de dag ook even Boheems Zwitserland, een adembenemend mooi 
natuurgebied langs de Duitse grens met Saxen met imposante rotspartijen, gorges en 
schattige dorpen.


We komen dan aan in Liberec, zelf 
een fotogeniek pareltje, omringd door 
het imposante IJzergebergte (Jizera).


We plannen ook een passage aan de 
Berg Jested. Vanop de parking van 
de imposante TV-toren heeft u een 
geweldig uitzicht over de omliggende 
natuur.


Aan het Clarion Grandhotel Zlaty Lev **** wacht het Roadworx team u op met de "bubbles" 
waarna het 3-gangendiner volgt.




Dinsdag staat opnieuw in het teken van zuiver rijplezier tijdens een oostwaartse dagtrip 
naar het Reuzengebergte (Krkonosze), een belangrijk natuurlijk habitat van Centraal 
Europa maar ook ski-, wandel- en mountainbikeparadijs.


Dinsdag 15/08/23 : Liberec - Liberec



Na een uitje door het zuiden van Polen (Sudetenland met Jelenia Gora als toeristische 
trekpleister) komen we vervolgens aan in de pittorske kasteelstad Frydlant.


's Avonds verwelkomt de Gouden Leeuw ("Zlaty Lev") van het Clarion Grandhotel **** ons 
opnieuw voor een 2e overnachting.




Woensdag verlaten we Liberec richting Praag via het Kokorinsko Park met z'n 
rotsformaties, diepe wouden en rustige meren.


In Mlada Boleslav houden we halt aan het 
Skoda Museum, een zeer smaakvol 
ontworpen tentoonste l l ing over de 
geschiedenis van het automerk met leerrijke 
displays over de wonderen van de 
(auto)techniek.


Verbluffend en verrassend hoeveel mooie 
historische modellen Skoda in z'n gamma 
heeft.


We komen aan in het Volcano Complex ****, een wellness boutique hotel aan de rand van 
Praag van waaruit we 's anderendaags de Gouden Stad bezoeken.




Praag is voor velen de mooiste stad van Europa. Wij spreken dit geenszins tegen …


Woensdag 16/08/23 :  Liberec - Praag

Donderdag 17/08/23 :  Bezoek aan Praag



Op de rechteroever van de Moldau verkent u de Oude Stad (Stare Mesto), een doolhof van 
barokke kasseistraatjes met restaurants, cafés en winkeltjes. Het astrologisch uurwerk aan 
de gevel van het stadhuis is een "must see”.


De Nieuwe Stad (Nove Mesto) op en rond het Wenceslasplein is dan weer het moderne 
uitgangscentrum van Praag met vele theaters en hotels.


Ook de Joodse wijk is zeer indrukwekkend. Hier vindt u nu vooral de eerder up-scale 
shops.


Via de Karelsbrug steekt u over naar de linkeroever van de Moldau. Hier kan u de 
imposante en hogergelegen Praagse Burcht bezoeken. In één van de steegjes vindt u ook 
het geboortehuis van Franz Kafka, die overigens met vele standbeelden het stadsbeeld 
beheerst.


Praag is een stad om vooral al kuierend te ontdekken en te laten inwerken. We zorgen dan 
ook voor een digitaal gegidste wandeling waarop u alle bezienswaardigheden naadloos 
tegenkomt.




Vrijdag rijden we terug naar Karlsbad via Pilsen waar we in brouwerij 
Pilsener Urquell een rondleiding krijgen. Pilsen is immers de bakermat 
van het pilsbier.


Daarna bollen we rustig uit door het 
Krivoklatsko Park, een beschermd 
natuurgebied, en Slavkovsky Les, 
een uitgestrekt bosgebied met 
wouden, heide en gevarieerde 
fauna en flora.


Vrijdag 18/08/23 :  Praag - Karlsbad



Na misschien nog even de benen gestrekt te hebben in Mariënbad (Marianske Lazne), 
combinatie van parken en kuuroorden in pastelkleuren, ronden we de trip af in Karlsbad in 
Spa Hotel Imperial ***** waar u na de bubbles een fantastisch 4-gangen “closing dinner” 
wacht.




Na het laatste ontbijt sluiten we de rally omstreeks 10:00 uur af en kunnen we de terugrit 
naar België aanvatten.


Prijs basispakket 
Deze prijs omvat :


★ welcome drink op zondagavond voor elke deelnemer

★ 6 overnachtingen in een deluxe dubbele of twin kamer

★ 6 x uitgebreid ontbijt voor 2 personen in de hotels

★ 5 x 3-gangendiner (inclusief drankenforfait) voor 2 personen

★ 1 x 4-gangendiner (inlusief drankenforfait) voor 2 personen

★ bubbles-bar "à volonté" bij aankomst van elke etappe

★ professioneel roadbook met ca. 1.000 km “bolleke-pijl”

★ digitale kaarten van de aanbevolen route via GPX-bestand

★ digitaal gegidste stadswandeling in Praag

★ voorbehouden parking aan de hotels

★ rallyplaat

★ rallybag met “goodies”

★ meereizende technische assistentieservice verzorgd door 

Roadworx Technix

★ B.T.W.


Niet inbegrepen :


★ lunches

★ aperitief en alle andere dranken buiten het forfait tijdens de diners

★ kost van het georganiseerd transport


EUR 
2.790 
per 

wagen

Zaterdag 19/08/23 :  "farewell" 



Prijs opties (inclusief B.T.W.) 
6 overnachtingen o.b.v. 2 enkele kamers





VAB autorepatriëringsverzekering





VAB personenbijstandsverzekering


Voor het eventueel georganiseerd transport van de oldtimer (heen en terug Karlsbad) zullen 
we een aparte prijsopgave doen in functie van de vragen die we hiervoor ontvangen.  


Inschrijven 
Graag on-line inschrijven op :


Gelieve bij inschrijving een voorschot van EUR 1.000 te voldoen op rekeningnummer BE86 
0018 5224 9150 op naam van Roadworx Rallies B.V., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem. 
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het voorschot.


Gelieve het saldo, hetzij nog EUR 1.790 + opties te voldoen tegen uiterlijk 21/07/23.


Roadworx Rallies B.V. zal u facturen uitreiken voor voorschot en saldo.


De inschrijvingsperiode sluit op 16/06/23 of eerder indien het maximum aantal deelnemers 
(15 wagens) bereikt is. In dit laatste geval zal gewerkt worden met een chronologische 
wachtlijst.


Geruime tijd voor aanvang ontvangt u nog een programma met het gedetailleerd dagelijks 
verloop van de rally.


Deze rally draagt de kenmerken van een pakketreis en valt dus onder de toepassing van de 
Wet op de pakketreizen en de dekking van het Garantiefonds Reizen.


Op basis van uw on-line inschrijving zullen wij u een pakketreisovereenkomst met bijlagen 
overmaken. Betaling van onze voorschotfactuur heeft op zich de draagwijdte van een 
akkoord over deze pakketreisovereenkomst met bijlagen.


Roadworx Rallies B.V. is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen 
onder lidnummer 9148.


EUR 700 per wagen

EUR 30 per wagen

EUR 30 per persoon

www.roadworx.be  >  Geplande events  >  Bohemenrally

http://www.roadworx.be
http://www.roadworx.be


Overige inlichtingen 
We verwijzen naar de betreffende pagina op onze website waar u volgende documenten 
kan downloaden in het kader van de wetgeving op de organisatie van pakketreizen :


★ Standaardinformatieformulier

★ Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

★ Bijzondere Voorwaarden voor deze “Bohemenrally”


Hopelijk kan u er bij zijn !



