
 
 

Persbericht 

Tsjechië viert haar eerste vermelding op de lijst van 

toonaangevende wandelpaden 

Lužnice Valley Hiking Trail benoemd tot Best of Europe trail 

De Lužnice Valley Hiking Trail is benoemd tot één van de beste wandelroutes in Europa    

© toulava.cz 

 

De Lužnice Valley Hiking Trail in Zuid-Bohemen is de eerste 

wandelroute in Tsjechië die de benoemd is tot "Leading Quality 

Trails - Best of Europe". Dit kwaliteitscertificaat, toegekend 

door de European Ramblers Association, staat voor 

toonaangevende wandelpaden die divers, origineel en een 

aangename ervaring zijn voor wandelliefhebbers. Het 

wandeltraject "In de Lužnice-vallei" behoort tot de 19 routes in 

10 Europese landen die het certificaat hebben behaald. 

 
Toegankelijk, afwisselend en met een snufje cultuur  

Het wandeltraject "In de Lužnice-vallei" is 55 kilometer lang en voert door 

een prachtig bosrijk landschap met romantische valleien, steile rotsen en 

historische bezienswaardigheden. De route volgt grotendeels de rivier 

Lužnice en doorkruist vele natuurgebieden en pittoreske stadjes in de 

regio Tábor in Zuid-Bohemen. Onderweg kom je langs steile rotsen, ga 

je door enkele tunnels en wandel je over houten paden die over de rivier 

hangen, maar ook loofbossen zul je doorkruisen. Alle paden hebben een 

natuurlijke ondergrond en zijn alleen bedoeld voor voetgangers, criteria 

die vereist waren om tot LQT benoemd te worden.  Andere criteria van de 

European Rambling Association waaraan de wandelroute voldoet zijn 

duidelijke markering, voldoende rustplaatsen, continu toegang tot het 

parcours, goede logistiek, een goed onderhouden website, bagagetransport 

en een divers aanbod aan accommodaties.  

 

De Lužnice Valley Hiking Trail in Zuid-Bohemen: Eén van de 

mooiste wandelroutes van Europa 
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Een vierdaagse tocht door de Lužnice vallei 

De wandelroute door de Lužnice vallei begint in de stad Planá nad Lužnicí, 

minder dan anderhalf uur rijden van Praag en eindigt in de stad Týn nad 

Vltavou. Vlakbij deze plaats komen de rivieren Lužnice en Moldau samen. 

De Lužnice Valley Hiking Trail is verdeeld in vier etappes. In de dorpen en 

steden langs de route is het mogelijk om te overnachten, zoals in het 

middeleeuwse stadje Tábor of het kuuroord Bechyně. Langs de weg 

zijn er negentien educatiepanelen, die meer informatie geven over de 

fauna en geschiedenis van deze streek. Onderweg ontdek je ruïnes van 

voormalige kastelen, kom je langs het romantische chateau  Mitrowicz  en 

brengt de route je bij het adembenemende uitkijkpunt over de plaats 

Bechyně.  

 

Meer informatie: www.toulava.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s in hoge resolutie kunt u hier downloaden 

Bij gebruik van de foto’s graag de fotograaf of website vermelden (staat in 

de bestandsnaam) 

 

Voor meer informatie of vragen over dit persbericht kunt u contact 

opnemen met Erna Lise Snoeij – PR Manager CzechTourism Benelux 

snoeij@czechtourism.com 

tel: +31 615 963 820 
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