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STEDEN MET KEIZERLIJKE ALLURES

Vanaf 4 dagen met

PRAAG

of

PROGRAMMAVOORBEELD
Dag 1 en 2: HEENREIS KARLOVY VARY
We kunnen best’s morgens vroeg
vertrekken vanuit de school richting
Tsjechië. Vrije lunch in een Duitse
Raststätte en vervolgens rijden we
verder naar de architecturaal mooie
kuurstad Karlovy Vary, het vroegere
Karlsbad - dat meer dan een
bezoek waard is en waar we ook
zullen overnachten.

Dag 3: TERESIN - PRAHA
We rijden naar Teresin
(Theresienstadt) voor een geleid
bezoek aan het vroegere
concentratiekamp en het plaatselijk
museum, maar kunnen vooraf
eventueel nog de Moser
kristalfabriek van Karlovy Vary
bezichtigen.
Na een vrije lunch zetten we aan
richting Praag. Installatie in het
hotel en een eerste verkennende

wandeling in Stare Mesto. We
lopen zeker eens naar het oude
stadsplein, met het astronomisch
uurwerk en eindigen in een der
typische cafeetjes. Net zoals in
Karlovy Vary overnachten we hier
ook in een driesterrenhotel.

Dag 4: PRAAG
Een wandeling langs de
Koningsweg geeft een eerste
indruk van de Gouden Stad.
Traditioneel begint deze aan de
Kruittoren, gaat voorbij het
Raadhuis, de Karlova, de Karlsbrug
en eindigt aan de Matthias-poort.
In de namiddag staat Hradcany, de
oude burchtwijk op het
programma en na een vrije lunch
wandelen we door het Gouden
Straatje, langs de St. Joris-basiliek
en het koninklijk paleis naar de
Praagse burcht voor een bezoek.
‘s Avonds, na het avondmaal in het
hotel, kan er misschien nog wel
een boottochtje op de Moldau af.

 Dag 5: PRAAG
‘s Morgens een gegidste wandeling
doorheen de Joodse Wijk met
volledig bezoek aan het getto:
het Joods stadsmuseum, de
synagoge, het kerkhof... In de
namiddag kunnen we een uitstap
maken naar het slot Karlstein, het
buitenverblijf van Karel IV en voor
velen een der mooiste burchten van
Europa, waar de kroonjuwelen
bewaard zijn. ‘s Avonds een beetje
cultuur met mogelijks een concert
of een bezoek aan de Lanterna
Magica.

Dag 6 en 7: PRAAG TERUGREIS
‘s Morgens bezoeken we nog het
Smetanamuseum of het
Schwarzenbergpaleis, maken
eventueel nog een jugendstil
wandeling door de nieuwe stad,
nemen wat tijd voor shopping en in
de vooravond vertrekken we naar
België. We kunnen ook wat vroeger

uit Praag vertrekken en in Pilzen,
de hoofdplaats van West
Bohemen, de beroemde brouwerij
Pilzner Urquell bezoeken.

Uiteraard kan Praag ook in
kortere tijd bezocht worden.
Met twee nachtpendels en
drie overnachtingen sparen
we zeker op het budget.

