
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reis samen met Gilde De Graven naar de ‘Moeder der Steden’, zoals de stad 

Praag vaak genoemd wordt. En terecht want de stad behoort tot een van de 

mooiste steden ter wereld. Een historisch centrum dat trots kan zijn op de diverse 

bouwstijlen variërend van gotiek tot art nouveau en moderne architectuur. Dit 

deel van de stad staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Wist 

je ook dat de Praagse Burcht het grootste burchtcomplex ter wereld is en dat het 

vanuit de stad te belopen is? Boven aangekomen wordt je voor de geleverde 

inspanning beloond met een magistraal panorama dat voor altijd in je geheugen 

gegrift blijft. Zo sprookjes- achtig mooi!! Maar Praag is ook de stad van Franz 

Kafka, de beroemde Praagse auteur en de Tsjechische componist Bedřich 

Smetana, die bekend werd door onder andere de cyclus van zes symfonische 

gedichten: Má Vlast (Mijn Land)  en die nog ieder jaar tijdens het muziekfestival 

De Praagse Lente herdacht wordt. In de herfst als de tuinen aan de voet van de 

Praagse Burcht en de beboste oevers van de Vltava een prachtige roodbruine 

gloed krijgen proef je een magische sfeer die je nergens anders zult vinden. Jij 

bepaalt zelf of je het hele of maar een gedeelte van het programma meedoet! Het is wel 

belangrijk dat je zelfstandig aan deze reis kunt deelnemen en graag wandelt. Want om de 

bijzondere plekken in de stad te ontdekken moet je vaak de gebaande paden links laten 

liggen. 

(Op deze reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing met inachtneming van de volgende 

afwijkingen: Bij boeking dient een aanbetaling van €395,- van de reissom te  worden voldaan en het 

restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor vertrek. Ingeval de boeking wordt geannuleerd, zijn de 

volgende annuleringskosten verschuldigd: bij annulering vanaf het moment van reservering tot 6 

weken voor vertrek: €395,- van de reissom; bij annulering binnen 6 weken voor vertrek: de volledige 

reissom.) 

OPEN INSCHRIJVING 

Ga jij 15 oktober 

ook mee  naar                  

Praag?     

SCHRIJF JE SNEL IN 

WANT  VOL =VOL!!                   

       4-daagse Stedenreis Praag 
        een licht- en herfst sprookje dat betoverd!! 

Inbegrepen: 

Transfer per touringcar van Munstergeleen                  
naar Regionale Luchthaven vv 
Heenreis: donderdag 15 oktober  
Terugreis: zondag 18 oktober  
Priority check-in: 10 kg handbagage en een 
kleine handtas per persoon 
Stoelreservering 
Privé luchthaventransfer naar hotel vv 
3 nachten verblijf in 4* hotel in het  
stadscentrum 
3 x ontbijtbuffet 
Entree Praagse Burcht 
Alle genoemde stadswandelingen 
Nederlandstalige reisbegeleiding/privé 
gids gedurende de gehele reis.  
 

Niet Inbegrepen: 

Entreegelden voor optionele excursies 
Lunches en diners 
Reis-en annuleringsverzekering 
Fooien 
Kosten openbaar vervoer 
Uitgaven van persoonlijke aard 
 

Prijs per persoon o.b.v. een 2-persoonskamer 
Minimum aantal deelnemers 15 maximum 25 
Programma en vluchten onder voorbehoud van 
wijzigingen 

 
 

   4-dagen  

€515 

logies ontbijt  

da

Reizen en Excursies 



DAG 1 |Op de luchthaven worden wij 

verwelkomd door de chauffeur die ons 
naar ons hotel op een goede locatie in 
de stad brengt. Na in het hotel te 
hebben ingecheckt gaan wij op weg voor 
een eerste kennismaking met het 
centrum stad en de Joodse Wijk waar wij 
ook de lunch gebruiken (optioneel) De 
avond is verder vrij ter besteding, maar 
in het kader van het lichtfestival is er ook 
een avondwandeling gepland waar je 
aan kunt deelnemen. Vier avonden lang 
worden gebouwen, straten en pleinen in 
het centrum van de stad, door licht-
kunstenaars en -ontwerpers uit Tsjechië 
en het buitenland, omgetoverd tot spec-
taculaire lichtkunstwerken. 
 

DAG 2 | Na het ontbijt beginnen wij aan 

onze stadswandeling in de voetsporen 
van Franz Kafka. Wij bezoeken de Oude 
Stad, het geboorte huis van Kafka, het 
Oudste plein van Praag dat oorspronke-
ijk een markt was gelegen op het kruis-
punt van de Europese handelsrouten. 

Natuurlijk bekijken we het gotische 
Oude Stadhuis met de astronomische 
klok. In Nové Město oftewel de Nieuwe 
Stad met onder andere Wenceslaus-
plein, de Maria Sneeuwkerk, de 
Jeruzalem Synagoge en het Karelsplein 
pauzeren wij om te lunchen (optioneel) 
in het oudste café van Praag of in Café 
Louvre waar Franz Kafka en Albert 
Einstein graag geziene gasten waren. 
Vervolgens vervolgen wij onze weg rich-
ting het Dansende de huis en de oevers 
van de Vlatava terug naar het hotel. Ook 
deze avond kan er weer worden deel-
genomen aan een lichtfestival wandel-
ing in een ander gedeelte van de stad. 
 

DAG 3 | De derde dag staat geheel in 

het teken van de Kleine zijde (Mala 
Strana en de Praagse Burcht. Na het 
ontbijt wandelen wij over de Karelsbrug 
naar Mala Strana, met prachtige 
paleizen, verborgen tuinen en de hoog 
barokke St. Nicolaaskerk, een ontwerp 
van vader en zoon Dietzenhofer en ver- 

volgen onze wandeling naar de Praagse 
Burcht waar de aflossing van de wacht 
wordt bijgewoond alvorens wij gaan 
lunchen (optioneel). ‘s Middags wordt 
de Praagse Burcht bezocht. Daarna 
keren wij terug naar het hotel en ’s 
avonds is er weer een extra wandeling 
voor geïnteresseerde in het kader van 
het lichtfestival. 
  

DAG 4 |Na het ontbijt en uitgecheckt te 

zijn uit de kamer is de ochtend nog vrij 
ter besteding en geïnteresseerde kun-
nen deelnemen aan een laatste korte 
wandeling door de stad. Daarna is het 
tijd om de koffers op te halen en zal de 
bus ons terugbrengen naar de lucht-
haven en komt er een einde aan het 
licht- en herfstsprookje in de Moeder 
der Steden!!   

  


