
PRAAG  
Zondag 23 juli tot en met zaterdag 29 juli 2023 
 
Praag is een echte magneet: citytrippers worden aangetrokken door de mix van Europese geschiedenis, 
Slavische invloeden, mysterieuze figuren en romantische stadswijken. We kuieren door de charmante 
Praagse straten, verkennen het machtige burchtcomplex en gaan op zoek naar prachtige 
panoramapunten. Praag, de stad met de duizend torens, laat sowieso een onvergetelijke indruk na.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 23 juli  
Rit met de autocar vanuit Izegem en Roeselare via 
Aken, Würzburg, Nürnberg en Pilsen naar Praag. 
Onderweg worden we getrakteerd op films die in 
Praag gedraaid werden. ’s Avonds arriveren we in 
ons 4*-hotel, NH Prague City Hotel. We genieten 
van een eerste avondmaal in ons hotel. 
 
 
 
Maandag 24 juli  

Na het ontbijt in het hotel nemen we voor 
het eerst de metro richting Wijk Oude Stad. 
We verkennen het charmante plein en de 
astronomische klok. Kuierend door de 
middeleeuwse straten ontdekken we het 
prachtige art nouveau gemeenschapshuis en 
worden we meegesleurd in de stadsverhalen 
over stoere ridders, onthoofde edellieden 
en watergeesten. Na de vrije lunch 
vervolgen we onze wandeling over de 
Koninklijke Route. Vlak bij het Klementinum 

staan we oog in oog met het einddoel van deze dag: de Karelsbrug met zicht op het majestueuze 
burchtcomplex. Met de metro keren we terug naar ons hotel voor het avondmaal. 
 
 
 
 



 
Dinsdag 25 juli 
Dankzij een stevig ontbijt in het hotel, zijn 
we klaar voor een tocht naar hét 
machtscentrum van het Boheemse rijk. Een 
funiculaire brengt ons naar de top van de 
Petřínheuvel met zijn Praagse versie van de 
Eiffeltoren. We wandelen langs het 
Strahovklooster met zijn indrukwekkende 
bibliotheek. Na de vrije lunch staat een 
bezoek aan het grootste burchtcomplex ter 
wereld op het programma. De Praagse 
burcht omvat diverse kerken, pleinen en 
paleizen. De magie wordt helemaal 
voelbaar in het lieflijke Gouden Straatje. De metro brengt ons terug naar het hotel waar we opnieuw 
kunnen genieten van het avondmaal. 
 
Woensdag 26 juli 

De metro brengt ons naar het hart van Oude Stad 
waar we het magnifieke Standentheater 
bewonderen. Vervolgens laten we ons verleiden 
door het joodse getto, Jozefov genaamd. We 
ontdekken maar liefst vier synagoges en genieten 
van de rust op de wereldberoemde 
begraafplaats. 
Na de vrije lunch steken we de Moldau-rivier over 
om wijk Kleine Zijde te verkennen. Deze wijk van 
paleizen en ambassades wordt gedomineerd 
door de Sint-Nicolaaskerk met zijn enorme 
koepel. Een bezoek aan dit gebouw mag uiteraard 

niet ontbreken! Voor we opnieuw genieten van een avondmaal in het hotel, genieten we nog van de 
rust aan de oevers van de Moldau. 
 
 
 
Donderdag 27 juli 
De autocar brengt ons naar het dorp Lidice. Dit dorp 
werd in 1942 door de nazi’s van de kaart geveegd. In 
het kleine, maar indrukwekkende museum wordt het 
verhaal verteld van de overleden dorpsbewoners en 
hun verdwenen dorp. Nadien brengt de autocar ons 
naar Terezin. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
Terezin, of Theresienstadt, een concentratiekamp. 
Duizenden Tsjechoslowaakse joden werden naar hier 
gebracht voor hun deportatie naar de 
vernietigingskampen in het oosten. Een lokale gids 
vertelt ons het verhaal van deze mensen. 
‘s Avonds brengt de autocar ons terug naar het hotel 
voor het avondmaal. 
 
 
 



 
Vrijdag 28 juli 
Met de metro verplaatsen we ons naar Nieuwe Stad. We aanschouwen het indrukwekkende 
Wenceslasplein, de ‘Champs-Élysées van Praag’. Op dit plein werd geschiedenis geschreven want het 
speelde een sleutelrol tijdens de Praagse Lente én de Fluwelen Revolutie. Vlak bij het imposante 
Nationaal Museum ontdekken we de plek waar Jan Palach ooit zijn wanhoopsdaad uitvoerde. De gids 
leidt ons door verborgen passages waar vooral de inwoners gebruik van maken. Dankzij deze 
‘toerstenvrije’ zones kunnen we street 
art bewonderen. Nadien voorzien we de 
nodige vrije tijd. Wie zin heeft om te 
shoppen, zal ruim de gelegenheid 
krijgen. Wie graag op eigen houtje een 
museum bezoekt, zal zijn hart kunnen 
ophalen in het Communismemuseum of 
het Muchamuseum. ‘s Avonds verzamelt 
de groep voor een unieke ervaring: we 
nuttigen het avondmaal aan boord van 
een rivierboot. Onder begeleiding van 
livemuziek genieten we van een 
uitgebreid buffet en prachtige zichten op 
de binnenstad. 
 
Zaterdag 29 juli 
Na het ontbijt brengt de autocar ons via Pilsen, Nürnberg, Würzburg en Aken naar België. Onderweg 
hebben we ruim de mogelijkheid om nog wat na te kaarten en zal het beeldmateriaal over Praag bij 
velen voor herkenbaarheid zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijs : € 875,- pp 
Inbegrepen: verblijf in 4*-hotel op basis van half pension, diverse metrotickets, bezoek Burcht, 
Joodse Wijk, St-Nicolaaskerk, museum Lidice, bezoek Terezin, dinner cruise op de Moldau. 
Toeslagen:  
•             Single kamer: € 275 (op aanvraag) 
•             Annulatie- en bijstandsverzekering: € 32 
 


