Bolderman excursiereizen heeft in samenwerking met de reiscommissie
Z-H speciaal voor de Vrouwen van nu georganiseerd een

Reis je met ons mee van 13 t/m 17 september 2021?

Praag, de Gouden stad aan de Moldau, was eens de zetel van de alchemisten. Het
bekende Gouden Straatje herinnert hieraan. Gelegen in het hart van het oude
continent behoorde Praha, zoals de Tsjechen hun hoofdstad noemen, eeuwenlang tot
de belangrijkste Europese steden. Prachtige gebouwen en monumenten getuigen van
de rijke historie van deze duizend jaar oude stad. De rivier de Moldau, die Praag in
tweeën splitst, stroomt onder verschillende imposante bruggen door en langs
gebouwen met de mooiste gevels. Gerestaureerde binnenhofjes en paleistuinen, die
onder het communisme jarenlang waren afgesloten, zijn weer voor het publiek
opengesteld. De stad wordt gedomineerd door de Praagse Burcht. Al in de 9e eeuw
werd met de bouw van deze vesting begonnen. De oudste, uit 1357 stammende brug
over de Moldau, de Karelsbrug, is nu een prachtige wandelpromenade. De diverse
wijken in Praag hebben door hun talloze smalle straatjes, steegjes, trappen, winkeltjes
en terrassen een geheel eigen gezellig karakter. Ook het Wenceslasplein, het
toeristische hart van Praag, is de moeite waard. De gedenksteen van Jan Palach
herinnert aan de Praagse lente van 1968. In de oude stad vind je vele gezellige
winkeltjes en het is het goed toeven in één van de sfeervolle bierkelders, met hun
wereldberoemde Tsjechische bier.

Dagprogramma:
Dag 1: Nederland - Praag
In de vroege ochtend vertrekken we, vanaf een opstapplaats in de omgeving van
Rotterdam, naar Praag. Onderweg houden we enkele korte stops waaronder een
stop voor de lunch. Vervolgens rijden we naar Praag waar we in de loop van de
avond arriveren. Bij aankomst staat het diner voor ons klaar.

Dag 2: Stadswandeling Praag Oude centrum, Joodse wijk en de Joodse
begraafplaats en synagogen.
Na het ontbijt vertrekken we naar het historische centrum van Praag. We maken
onder leiding van een Nederlands sprekende gids een uitgebreide wandeling door de
Benedenstad, waarbij we de mooiste plekjes en bezienswaardigheden van de stad te
zien krijgen, onder andere het Wenceslasplein met de geschiedenis van Jan Pallach,
het oude stadhuis met het astronomische uurwerk, het oude stadsplein met het
monument van Johannes Hus en de Kruittoren. In de middag brengen we een
bezoek aan de Joodse wijk met de oude Joodse begraafplaats en het Joodse musea
waar diverse synagogen onder vallen. Na het diner in het hotel maken we ’s avonds
een mooie avond-tour door Praag.

Wenceslasplein

Dag 3: Dagtocht Kutna Hora
Kutná Hora is een stadje dat zo’n 70 km van Praag ligt. In de middeleeuwen was dit
een welvarende stad, die kon concurreren met Praag als zijnde de belangrijkste stad
van de regio. Dit kwam hoofdzakelijk door de vondst van zilver in de grond. Vandaag
de dag staat Kutná Hora op de Unesco Werelderfgoedlijst. Het centrum is niet zo
groot en dus heel goed te bewandelen. Het is echt een middeleeuws stadje met volop
bezienswaardigheden. Zo is er het indrukwekkend grote Jezuïetencollege, het Italian
Court (waar de voormalige Koninklijke Munt gevestigd was) en verschillende kerken.
Ook is er geen gebrek aan gezellige terrasjes en leuke cafétjes. We brengen allereerst
een bezoek aan de Knekelkapel, Sedlec Ossuary. Dit is ongetwijfeld de meest bizarre
attractie in de wijde omtrek. Van buiten is er aan dit kleine kerkje nog niet zo heel
veel te zien, maar dat is binnen wel anders. Deze kerk is namelijk ‘versierd’ met
overblijfselen van zo’n 40.000 overleden mensen! Er zijn vier metershoge stapels
botten en schedels in de vorm van kerkklokken, er hangen ‘slingers’ van botten en
middenin de kapel hangt een kroonluchter gemaakt van botten. Ook is er een
wapenschild gemaakt van botten. De kerk was niet altijd zo, in 1870 kocht de familie
Schwarzenberg deze kapel en gaf de opdracht deze te versieren met de botten die al
eeuwenlang in de crypte lagen. Bizar!

Vervolgens brengen we een bezoek aan de Sint Barbara kathedraal. De bouw van deze
kathedraal startte in 1380, maar door het uitgeput raken van de mijn is deze lange tijd
onafgemaakt gebleven. Pas in de 19e eeuw is de kathedraal afgebouwd. Vooral aan de
buitenkant is de kathedraal indrukwekkend om te zien.
Een bezoek is de moeite waard vooral om de locatie. De kerk staat bovenaan de
heuvel en vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over Kutná Hora. De kathedraal
staat vlakbij het Zilvermuseum. De middag is ter vrije besteding om het
bezienswaardige centrum te bekijken en eventueel een bezoek te brengen aan het
Zilvermuseum en/of de zilvermijn.

Het diner ( een eenvoudig warm en koud buffet ) vindt deze avond plaats tijdens een
rondvaart door Praag. Ook de drankjes zijn inbegrepen en er is een muzikant aan boord.

Dag 4: Stadswandeling Praag bovenstad en vrije middag
Vandaag bezoeken we de Praagse Burcht, zetel van de Tsjechische regering. In dit
monumentale complex zien we, onder leiding van onze gids, onder andere de St.
Vituskathedraal, de Vladislavazaal en de Romaanse St. Jorisbasiliek. We bekijken ook
het bekende Gouden Straatje, waar ooit schrijver Franz Kafka woonde en werkte. Via
de beroemde stenen Karelsbrug over de Moldau, met de barokke beeldengroepen,
wandelen we terug naar het oude historische centrum. De laatste middag in Praag
mag ieder heerlijk zelf invullen. Misschien nog even dat leuke cadeautje kopen, op je
gemak rondsnuffelen, of toch nog even iets bekijken?

Als afsluiting van deze prachtige dagen genieten we van een 3 uur durend diner in
Middeleeuwse sfeer. Een onvergetelijke avond in een charmante 14e-eeuwse pub vlakbij de
Praagse Burcht, compleet met een driegangendiner en origineel programma met vuur,
jongleren, zwaardvechten en volksdansen, met begeleiding van historische muziek.
Dag 5: Praag – Nederland
Na het ontbijt en het inladen van de koffers vertrekken we vanaf Praag naar
Nederland. Onderweg hebben we enkele korte stops waaronder één voor de lunch. De
reis sluiten we af met een gezamenlijk diner waarna we terugrijden naar onze
opstapplaats in de omgeving van Rotterdam.

Prijs: €740,00 * op basis van half pension en 2pk
Toeslag 1pk: € 80,00
Inclusief:
• De meeste lunches
• Elke dag één keer koffie of thee
• Alle entrees / excursies
• Avondboottocht door Praag incl. diner en drankje
• Alle fooien
• Begeleiding door onze buschauffeur / reisleider
• Vervoer per luxe touringcar
• Middeleeuws diner incl. drankje en entertainment
Exclusief:
• Drankjes bij het eten
• Persoonlijke uitgaven
• Reis en annuleringsverzekering
• Calamiteitenfonds a €2.50 p.p
Aanmelden graag bij,
Lydia Bronder
Tel: 06 31780271
Mailadres: reiscommissiezh@gmail.com
*reissom onder voorbehoud van prijsaanpassingen en programma wijzigingen
Verblijf in het 4* hotel: Theatrino Hotel 4* www.hoteltheatrino.cz

