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VAKANTIE IN HET REUZENGEBERGTE 
     CERVENY KOSTELEC (20 jaar) 

 VOOR  ZOMER- EN WINTERVAKANTIE 
                 FOLDER 2020       (versie 4.0 d.d. 1 februari 2020 8 blz) 
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VOORWOORD 
Voor u ligt de 6e druk van onze folder nieuwe stijl. Vanaf 2001 kreeg iedere huurder een infoklapper mee, 
zodat men zo goed mogelijk voorbereid op reis kon. Deze was ongeveer 100 blz groot, op A4 formaat 
geprint, maar nam veel ruimte in beslag. De tijden zijn, vooral digitaal, sterk veranderd. Deze folder, versie 
2020, is maar 8 blz. (1,2 Mb). Meest ideale is om de folder als “boekje” op A5  te printen. Tijdens het 
schrijven van deze folder is onze nieuwe website in ontwikkeling. Deze is nog niet online. Voor meer 
informatie kunt u vragen naar onze reisgids,140 blz. Deze kunnen we “appen”. “No problem ad all”.  
 
Wawosky heeft de vakantiewoning in het voorjaar van 2000 aangeschaft. Het huis, dat toen exact 100 jaar oud 
was, is compleet gerenoveerd en naar westelijke maatstaven ingericht. Vanaf mei 2001 zijn we met de verhuur 
begonnen en op dit moment is het huisje meer dan 200 weken verhuurd geweest. 
Het eerste jaar is er veel gebeurd, vooral aan de binnenkant van de woning. In 2014 is de buitenkant aangepakt. 
De buitenmuren zijn opnieuw opgezet, met isolatie en stucwerk, en de muren en kozijnen zijn geschilderd. 
Ook het terrein heeft een metamorfose ondergaan. De toegangspoort, is gewijzigd, en er is een omheining van ca. 
125 m¹ geplaatst. De BBQ is gemetseld en de keermuur is opnieuw opgezet en er zijn extra parkeerplaatsen 
gemaakt.   
 
Na uitgebreide voorbereiding, is in 2019 gestart met de bouw van een Bunky. Hiervoor is de parkeerplaats alvast 
uitgebreid. In 2020 wordt verder gebouwd en in 2021 zal de Wawosky Bunky gereed zijn voor verhuur.(blz. 4) 
 

 
 

In 2005 is, in het kerkdorpje Bohdasin op 4 km van de huidige woning een perceel grond aangekocht van 1.620 m². 
Na het doorvoeren van een verkavelingsplan, kunnen er 4 woningen gebouwd worden. (blz. 5.) Op perceel 2 is een 
compleet plan door architect Vokoun uitgewerkt en een bouwvergunning afgegeven. Architect Tucek heeft voor 
perceel 4 de BUNKY ontworpen, die nu niet op Bohdasin maar in Horni Kostelec wordt gebouwd.  

De percelen op Bohdasin staan te koop. 
 

In 2018 zijn bij de Chalaupa in Horni Kostelec een aantal aanpassingen doorgevoerd. Er is een nieuwe koelkast en 
magnetron in de keuken geplaats. In de hal staat een extra koelvries combinatie. Ook is een nieuwe TV 
aangeschaft. De keukentafel, salontafel en het bankstel is vervangen en er is een werkhoekje gecreëerd. In de 
berging staan 2 fietsen. Op blz. 6 is het resultaat te zien. 
 
Blz. 7 geeft een 20 tal bezienswaardigheden voor uw zomervakantie. Een link en de afstand is in een tabel 
weergegeven. Ook kunt u via de diverse webcams, die gelinkt worden, real time de omgeving bekijken en vaak, 
alvast van het mooie weer genieten.  
 

Ook uw wintersportvakantie is niet vergeten. Klik op www.holidayinfo.cz voor de webcams. 
Op blz 8 is de plattegrond van het Reuzengebergte, in het Tsjechisch KROKONOSKY genoemd, weergegeven.  

 
Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt uw altijd even contact opnemen. 
 bert.wagenaar@planet.nl of bertwagenaar2000@gmail.com  of M: 0031-652-357-058 

Wij wensen u veel leesplezier.    Markelo: 1 januari 2020 
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TE HUUR VAKANTIEHUIS 
geschikt voor 8 personen 

Een 120 jaar oud traditioneel Tsjechisch vakantiehuis aan de rand van het reuzen 
gebergte. Het huis is in 2018 gerenoveerd en naar westelijke maatstaven ingericht. 

 Indeling:  

 Woonkamer:     En hal verwarmd met gaskachels, 2 extra elektrische kachels aanwezig. 

 3 slaapkamers:     2 maal 2 en 1 maal 4 personen, met alle éénpersoons (dek)bedden. 

 Moderne keuken: Met elektrische kookplaat, afzuigkap, magnetron en vaatwasser. 

 Badkamer:    Wasmachine en elektrisch kacheltje van 2 KW. 

 Terrein:     Eigen parkeerplaats voor 3 auto’s en terras met buitengrill.  

` 
Aanwezig: 

 Kleuren-tv met USB-aansluiting, (films op stick (USB)) radio, wifi, computer en printer. 

 Wificode: HKHol@777 

 Koelkast met vriesvak (extra koelkast in hal). 

 Damesfiets met 3 versnellingen en MB met 18 versnellingen. 
 

Zelf mee te nemen: Dekbedovertrekken + matrashoes (1persoons dekbedden) en slopen. 
 

Bert Wagenaar     Mobiel: 0031-652-357-058 
B.K. Alteslaan 17d    E-mail: bert.wagenaar@planet.nl 

7475 DB Markelo      bertwagenaar2000@gmail.com 

 
Huurprijzen: 

 2020/2021: € 360 (LT), € 450 (MT) of € 540 (HT) p.w. “all in”. (toerist bel en schoonmaak) 
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HORNI KOSTELEC 

VAKANTIE IN HET REUZENGEBERGTE 

CERVENY KOSTELEC 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schaal 1:100 
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BOHDASIN 
VAKANTIE IN HET REUZENGEBERGTE 

CERVENY KOSTELEC 
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BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Hierbij een overzicht met ruim 20 bezienswaardigheden in de omgeving van 
ons vakantiehuisje in Cerveny Kostelec. www.cervenykostelec.cz 
Om deze bezienswaardigheden te vinden is het handig  om gebruik te maken 
van de Tsjechische versie van  www.map24.nl. In Tsjechië kunt u deze vinden 
onder www.mapy.cz Via de webcame http:live.rtyne.net  of  www.webcams.cz 
kunt u ook op de hoogte blijven van het weer in Tsjechië.  
 
REISINFORMATIE: 

De afstand van Hengelo (Ov) tot Cerveny Kostelec is 840 km. Om Polen en 
Tsjechie binnen te komen, heb je een paspoort of identiteitskaart nodig dat 
nog minimaal 3 maand geldig is.In Tsjechie is een autobaanvignet verplicht. 
In Polen is het verplicht om een brandblusser in de auto te hebben. 
  

 
 

1. ZOMERVAKANTIE:           km           internet 
1.    Trutnov     20 km       www.trutnov.cz 
2.    Pec Pod Snezkou   48 km       www.pecpodsnezkou.cz 
3.    Janske Lazne    38 km        www.lazne.cz 
4.    Nachod     12 km       www.mestonachod.cz 
5.    Brezinka     13 km       www.brezinka.cz 
6.    Adrspacher rotsen   30 km     www.skalyadrspach.cz 
7.    Dvur Kralove    25 km     www.dvurkralove.cz 
8.    Ceska Skalice    10 km     www.ceskaskalice.cz 
9.    Harrachov    90 km     www.harrachov.cz 
10.  Praag   160 km     www.praag.cz 
11.  Nove Mesto    20 km     www.novemesto.cz 
12.  Wroclav (Polen)  140 km     www.wroclaw.pl 
13.  Spindleruv Mlyn      72 km     www.spindleruvmlyn.cz 
14.  Broumov     25 km     www.broumov.cz 
15.  Stachelberg    30 km     www.stachelberg.cz 
16.  Vrchlabi     40 km     www.vrchlabi.cz 
17.  Ratiborice    10 km     www.zamky-hrady.cz 
18.  Kuks     25 km     www.kuks.cz 
19.  Boerderij Ceska Metuje   15 km     www.zdostas.cz 
20.  Opocno     30 km     www.opocno.cz 
21.  Poolse Markt    15 km      
22.  Klodsko  (Polen)    50 km      
  

2.  WINTERSPORT:    www.holidayinfo.cz/kamera.php?lang=1&rg=2&loc=4 
23. Wintersport (CERNA HORA)  35 km     www.holidayinfo.cz  
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CERNA HORA 

KOSTELEC 
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