
REISINFORMATIE
Reis : Praag    
4-daagse stedentrip

VERTREK: vrijdag 4 mei 2018
RETOUR: maandag 7 mei 2018

Kosten voor deze verwenreis: € 295,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 75,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Hotel City Centre, Praag, Tsjechië
Faciliteiten: restaurant, bar, lift
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, gratis wifi

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
•  3 x overnachting o.b.v. logies en ontbijt
•  Verblijf in een 3-sterrenhotel in het centrum 

van Praag, met vele bezienswaardigheden 
op loopafstand

•  2 x 3-gangendiner in het hotel
•  1 x dinercruise
•  2 x stadswandeling met  

Nederlandstalige gids

7

DAG 1: VRIJDAG 4 MEI Vanaf de opstapplaatsen rijden we via Duitsland naar Praag. Met enkele 
stops onderweg komen we in de avond aan bij ons hotel in het centrum van Praag. Hier staat na de 
lange reis het diner voor ons klaar. Na het diner kunt u op eigen gelegenheid de stad ingaan; veel 
bezienswaardigheden zijn op loopafstand (5 – 10 min.) van het hotel. 

DAG 2: ZATERDAG 5 MEI Na het ontbijt gaan we onder leiding van een Nederlandstalige gids een 
stadswandeling maken. Deze gids zal u de mooiste bezienswaardigheden van de prachtige stad 
Praag laten zien. Bijvoorbeeld de Karelsbrug: één van de beroemdste bouwwerken van Praag. 
De Karelsbrug (Karluv Most) verbindt de wijk Malá Strana (Kleine Zijde) met de wijk Staré Mesto 
(Oude Stad) en is circa 520 m lang. Op de brug ziet u prachtige beelden van St. Johannes de Doper, 
St. Jozef en St. Wenceslas. De Karelsbrug is alleen toegankelijk voor voetgangers, zodat u de 
beelden uitgebreid kunt bekijken. Na de wandeling met gids heeft u de middag vrij en kunt u de stad 
verder op eigen gelegenheid verkennen. Praag heeft veel musea en de stad is vergeven van de 
bijzondere architectuur. Maar ook het beroemde winkelcentrum Palladium ligt binnen handbereik.  
In de avond kunt u in het hotel weer genieten van een 3-gangendiner.

DAG 3: ZONDAG 6 MEI Ook vandaag staat er een Nederlandstalige gids tot onze beschikking.  
We brengen een bezoek aan de Praagse Burcht. De Praagse Burcht, Hradcany, schittert op een 
heuvel boven de stad. De burcht is eigenlijk geen burcht of kasteel, maar een verzameling kerken, 
paleizen, torens, musea, tuinen en een bonte menigte toeristen. De Praagse Burcht dateert uit 
880 en is het grootste gesloten paleizencomplex ter wereld en bepaalt het gezicht van de stad. 
De prachtige torens van de St. Vituskathedraal, die in de burcht staat, ziet u boven het complex 
uitrijzen. De Praagse Burcht is in verschillende bouwstijlen gebouwd. Ook het Gouden Straatje 
maakt deel uit van het complex. Vanaf de burcht hebt u een prachtig uitzicht op de rivier de Moldau, 
de Karelsbrug en de Oude Stad. Na de boeiende tour heeft u weer vrije tijd om dit gedeelte van 
de stad verkennen. Aan het eind van de middag brengt de bus u terug naar het hotel, waar u zich 
kunt opfrissen voor het diner. Wij hebben een diner-cruise voor u gereserveerd: Aan boord kunt u 
genieten van een heerlijk warm- en koud buffet en vanaf het schip heeft u een prachtig uitzicht  
op de stad.

DAG 4: MAANDAG 7 MEI Na het ontbijt gaan de koffers weer in de bus en beginnen we aan de  
terugreis. Met de nodige stops onderweg komen we in de avond weer aan in Friesland,  
waar we u terugbrengen naar uw opstapplaats. 

MENSEN DIE IN VRIJWEL ALLE EUROPESE HOOFDSTEDEN GEWEEST ZIJN, VINDEN EEN STEDENTRIP NAAR PRAAG DE MOOISTE REIS. 
‘DROOMSTAD’ IS SLECHTS ÉÉN VAN DE VELE BENAMINGEN DIE DE STAD OOIT KREEG. PRAAG IS EEN STAD DIE, SINDS HET MEER DAN 1000 JAAR 
GELEDEN IS ONTSTAAN, RIJKELIJK VOORZIEN IS VAN SCHITTERENDE BOUWWERKEN. TIENTALLEN KUNSTENAARS UIT ITALIË EN DUITSLAND 
GAVEN PRAAG HET BAROKKE AANZICHT. PRAAG IS HET HART VAN EUROPA, MAAR OOK HET HART VAN DE EUROPESE ARCHITECTUUR. DWALEND 
DOOR DE SMALLE STRAATJES, DE BREDE PLEINEN EN BOULEVARDS, LANGS DE MAJESTUEUZE GOTIEK EN OVERVLOEDIGE BAROK VAN HUIZEN, 
PALEIZEN EN BEELDENGROEPEN, KUN JE NIETS ANDERS DAN VERLIEFD WORDEN OP DEZE SPROOKJESACHTIGE STAD. DE ‘GOUDEN STAD’ BIEDT 
MET ZIJN TALLOZE TORENS EN KOEPELS, DE DOOR STATIGE BRUGGEN OVERSPANNEN MOLDAU EN IMPONERENDE SILHOUETTEN VAN ONDER 
MEER DE BURCHT EN DE ST. VITUS KATHEDRAAL, ONVERGETELIJKE PANORAMA’S. BOEK DUS NU UW STEDENTRIP NAAR PRAAG!

4-DAAGSE STEDENTRIP 04/05 - 07/05

Praag
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