
Zuid-Bohemen
De parel van Tsjechië 





Zuid-Bohemen 
is een van de meest aantrekkelijke toeristische regio‘s van 
Tsjechië. De regio bevindt zich in het zuidelijke deel van 
de Republiek aan de grens met Oostenrijk en Duitsland. 
De grootste stad en tegelijkertijd het administratieve 
centrum van de regio Zuid-Bohemen met zijn 100.000 
inwoners, is de stad České Budějovice, die ongeveer in 
het midden ligt. Hier vindt u parels als de stad Český 
Krumlov (UNESCO) of Hluboká nad Vltavou, met een 
prachtig neogotisch kasteel. Zuid-Bohemen is een 
traditionele toeristenbestemming, zowel voor individuele 
vakanties als voor georganiseerde groepsreizen. 
Uiteraard zijn er kwalitatief goede accomodaties, 
aangevuld met een breed scala aan activiteiten en lokale 
gastronomische specialiteiten. Allemaal versterkt door 
de sfeer van verschillende culturele, sportieve en sociale 
evenementen. 

www.jiznicechy.cz

	Stad České Budějovice
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Zuid-Boheemse regio in cijfers

10 056 km2 

en het vertegenwoordigt 
daarmee 12,8% van de 

oppervlakte van Tsjechië

637 834
wat resulteert in de  

laagste bevolkingsdichtheid  
van Tsjechië

Oppervlakte:

Hoogste punt:

Bevolking:

Laagste punt:
Plechý  

piek  
1 378 m  

boven zeeniveau

niveau van  
de Orlická-dam  
350 m boven zeeniveau





Zuid-Boheemse 
UITBLINKERS  
in Tsjechië
Het hoogste percentage wateroppervlakten  
van de totale oppervlakte van de regio: 4 %

Het grootste stuwmeer: Lipno I – 4870 ha

Grootste vijver: Rožmberk – 489 ha

De oudste bewaard gebleven stenen brug: Písek (1348)

De oudste geëlectrificeerde spoorlijn:  
Bechyně – Tábor (1903)

De oudste paardentrein:  
České Budějovice – Linz – Gmunden (1827)

Het grootste nationale park:  
Šumava National Park – 685,2 km2

De oudste natuurreservaten: Žofín-woud (1838)  
en Boubín-woud (1858)

De hoogst gelegen kasteelruïne:  
Vítkův hrádek (1035 m boven zeeniveau)

De oudste en uniek bewaard gebleven watermolen:  
Hoslovice (1352)

Het hoogste observatorium in de Bohemen:  
Kleť (1027 m boven zeeniveau)

De oudste stenen uitkijktoren:  
Kleť (1084 m boven zeeniveau)

Oudste stuwmeer: Jordán (1492)

	Kasteel Hluboká nad Vltavou





 Stad Písek   Kasteel Červená Lhota   Bedevaartskerk Klokoty





Monumenten
Beroemde aristocratische families hebben een enorm 
erfgoed nagelaten in Zuid-Bohemen, waarvan de schoonheid 
adembenemend is. Tot op de dag van vandaag kunt u 
oude steden vol leven en cultuur, statige kastelen en ook 
charmante chateaus bewonderen, waarvan het bezoek 
u als bij toverslag enkele eeuwen terug zal voeren. De 
kronkelende straatjes van het sprookjesachtige Český 
Krumlov en het dorp Holašovice met een voorbeeldig 
bewaard gebleven dorpsplein staan op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO vanwege hun unieke karakter.

		Landštejn kasteel

		Stad Český Krumlov UNESCO

		Dorp Holašovice UNESCO





De schoonheid van  
de ongerepte natuur
Zuid-Bohemen biedt een prachtig, bijna ongerept landschap 
aan natuurliefhebbers vol bossen en een harmonieus 
veranderend landschap met veel vijvers en rivieren. Het 
unieke natuurlijke geheel is het Šumava National Park, dat 
vanwege zijn unieke continue bebossing terecht het groene 
dak van Europa wordt genoemd. De regio Třeboň is ook 
buitengewoon waardevol. Hoewel het al eeuwenlang een 
gecultiveerd landschap is, met meer dan 500 vijvers en 
kunstmatige kanalen, zijn er tot op de dag van vandaag zeer 
zeldzame natuurlijke waarden bewaard gebleven.





Musea en galeries
Tientallen musea en galeries trekken bezoekers en niet 
alleen met exposities die de geschiedenis van de regio 
en de verschillende levensgebieden documenteren. Alle 
kunstminnende toeristen zullen zich prima vermaken 
- van bewonderaars van prachtige foto‘s, schilderijen, 
grafische afbeeldingen, sculpturen, glazen schoonheden 
en geïnteresseerden in volkstradities tot bijvoorbeeld 
enthousiaste fans van historische motoren en auto’s.

		Museum Fotoatelier Seidel, Český Krumlov

		Aleš Zuid-Boheemse galerie, Hluboká nad Vltavou

		Filmarsenaal, Housův mlýn

		Veteranenmuseum, Nová Bystřice





Culturele evenementen
Muziekfestivals met een gerenommeerde internationale 
reputatie, theater- en filmshows, historische en 
folkloristische festivals, tentoonstellingen van 
wereldberoemde artiesten, maar ook sportevenementen, het 
is allemaal aanwezig in Zuid-Bohemen. Het aanbod van de 
regio omvat ook diverse gastronomische evenementen zoals 
bier- of visfestivals.

		Festival van de Vijfbladige roos, Český Krumlov

		Český Krumlov Internationaal Muziekfestival

		Audiovisueel festival Vltava leeft, České Budějovice





Actieve vakantie
Zuid-Bohemen zal iedereen bevallen die graag zijn 
vrije tijd actief doorbrengt. Fans van wandel-, fiets- en 
adrenaline-ervaringen kunnen hier hun hart ophalen. 
Watersportliefhebbers kunnen zich vermaken aan het 
Lipnomeer, het grootste watergebied van Tsjechië met een 
oppervlakte van 48 km2. Watersporters per raft of boot 
zullen plezier beleven aan het varen op enkele van de 
Zuid-Boheemse rivieren. Golfers kunnen genieten van hun 
mooie slagen, maar ook van de schilderachtige omgeving 
op de in totaal zes golfbanen. Maar zelfs degenen die zich 
aangetrokken voelen tot winterpret, worden niet vergeten. 
Vooral de regio Šumava trekt veel fans van langlaufen, maar 
heeft ook aan liefhebbers van alpineskiën veel te bieden.





Te voet en met de fiets
U kunt op vele manieren kennismaken met de schoonheid 
van het Zuid-Boheemse landschap, maar het sterkste 
contact met de natuur ervaart u tijdens wandeltochten 
over wandelpaden, die in de regio over een totale lengte 
vijfduizend kilometer zijn gemarkeerd. U kunt de charmes 
van de lokale natuur ook vanaf het zadel van de fiets leren 
kennen, aangezien de hele regio wordt doorkruist door 
een dicht netwerk van gemarkeerde fietspaden. Ze nemen 
je mee door het prachtige landschap van Zuid-Bohemen 
- tussen vijvers, soms langs de oevers van de nationale 
rivier de Moldau, en natuurlijk langs vele mooie historische 
monumenten.

		Boomkroonpad, Lipno nad Vltavou





Gastronomische 
ervaringen
Třeboň karper en andere vis, goed bereid wild, kulajda 
roomsoep, geroosterde Zelňáky, Zuid-Boheemse cmunda 
of bosbessenknoedels, dit alles is slechts een korte lijst van 
de pijlers van de fatsoenlijke Zuid-Boheemse keuken. De 
gastronomische ervaring zou niet compleet zijn zonder het 
beroemde Tsjechische bier te proeven, dat hier sinds de 14e 
eeuw volgens een traditioneel recept wordt gebrouwen. 
Gedurende het jaar vindt een aantal gastronomische 
evenementen plaats, waarvan de meest populaire de 
herfstvangsten van de Zuid-Boheemse vijvers zijn, waar 
bezoekers kennis kunnen maken met de eeuwenoude traditie 
van de visserij en tegelijkertijd verschillende lekkernijen kunnen 
proeven van vers gevangen vis.





Spa en ontspanning
Zuid-Bohemen, het is een kuuroord voor lichaam en 
geest. Van turf en moorbaden is bewezen dat ze een 
genezend effect hebben op het bewegingsstelsel. Alle 
Zuid-Boheemse kuuroorden in Třeboň, Bechyně en Vráž 
u Písku richten zich op deze manier op de behandeling 
van het bewegingsstelsel. Laat u verwennen met een 
chocoladepakking of ontspannen in de bier-spa in een 
aantal van de Zuid-Boheemse hotels die een breed scala aan 
wellness- en ontspanningsverblijven bieden.
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Het project „Ondersteuning van marketingactiviteiten 
in Zuid-Bohemen“ werd door het programma van het 
ministerie voor lokale ontwikkeling gerealiseerd, met 
een bijdrage van de Tsjechische overheidsbegroting.




