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Studietur til Tjekkiet 
 
Den danske vognmand er konstant udfordret af konkurrence fra udenlandske aktører. Det er andre 
brancher også, men det specielle for vort erhverv er, at der er tale om mobile arbejdspladser. 
 
Forudsat at øvrige driftsomkostninger forbundet med drift af en lastbil er nogenlunde ens fra det ene EU 
land til det andet – er en besparelse på lønomkostninger så tilstrækkelig motivation til at oprette et 
datterselskab og udflage bilerne? 

 
Og hvad betyder forskelle i en række andre betingelser for at drive erhverv i et andet land? 
 
Foreningen indbyder medlemmer med ledsager til en studietur til Tjekkiet, hvor vi vil besøge en dansk 
vognmandsvirksomhed, der gennem en årrække har virksomhed med base i Tjekkiet.  
 

Udrejse 

Torsdag den 28. september 2017  

Afgang: Tonny Sørensen kl. 06.00, OK Holsted kl.06.30 - ITD Padborg kl. 07.30. 
 

Hjemrejse 
 
Søndag den 1. oktober 2017, kl. 7.30 – hjemkomst ca. kl. 20.00 

 

Program 
fredag 

Besøg hos dansk vognmandsvirksomhed etableret med egen filial i Tjekkiet.  
Eftermiddag: Sightseeing i bus i området med bl.a. rundvisning på glasværk i Nizbor, 
frokost på Berouns Bjørn bryggeri. Dansk guide medfølger på hele turen. 
Middag på hotellet. 

 

Program 

lørdag 

Sightseeingtur i bus og til fods med dansk guide i den flotte gamle by Prag. 
Aften: Folkloreaften i traditionel Tjekkisk restaurant med spisning og underholdning 
 

Pris 

Kr. 1.995 pr. pers., som inkluderer bus, 3 overnatninger/morgenmad, 3 treretters 

middage, folkloreaften, frokost ud/hjem samt sightseeingture og entre. Øvrige 
måltider og drikkevarer for egen regning. FDE fonden har ydet tilskud på kr. 25.000. 
 

Tilmelding 

Turen gennemføres ved min. 30 tilmeldte. Tilmelding til:  
Frede Matzen mobil 40 72 58 22 - mail mail@fredematzen.dk eller 

Tonny Sørensen mobil 20 90 05 11 - mail post@tonnyskranservice.dk eller   
Carl Jørn Schmidt mobil 40 40 09 76 - mail cjschmidt@mail.dk 

Deltagerne får herefter tilsendt opkrævning, hvorefter tilmeldingen er bindende. 
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 1. september 2017 – max. 60 pers. i dobb. 
værelse 
 

Turarrangør 
Turen gennemføres i samarbejde med De Blå Busser  
 

Hotel 
Botel Admiral 
Hořejší nábřeží, CZ 150 00 Praha 5 - www.admiral-botel.cz 
 

Rejseprogram 
Deltagerliste med detaljeret rejseprogram og praktiske oplysninger udsendes forud 
for afrejsen 
 

 

Bestyrelsen håber, at rigtig mange af vore medlemmer har lyst til og mulighed for at tage med på turen.  

Med venlig hilsen 
 

P.b.v./Frede Matzen 
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