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Praag- Gouden hoofdstad van Tsjechië
Met 4* hotel in centrum en bezoek aan
Theresienstadt

Praag wordt ook wel de “Gouden Stad” genoemd. De vele
bezienswaardigheden en sfeervolle historische straatjes maken de
stad tot een openluchtmuseum. We volgen met onze gids de
Koninklijke Route met het oude stadsplein, bekend van de
Astronomische Klok, de beroemde Karelsbrug en de imposante
Praagse burcht. Het nog altijd behouden complex van Joodse
monumenten, op het grondgebied van het voormalige getto, is een
van ’s werelds unieke erfstukken. Dit gedeelte bezoekt u dan ook met
onze deskundige stadsgids. Praag is rijk aan restaurants met
internationale en regionale keukens, vele musea en theaters. Kortom,
een veelzijdige en zeer bijzondere stad. Geniet van alles wat Praag u
te bieden heeft! Reist u mee?

 

 

Dag 1 - Heenreis

5 dagen vanaf
€ 355,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe comfort-class
touringcar met toilet, airco en
minibar

4 nachten met ontbijt in 4* hotel
Ambiance in centrum

Stadswandeling o.l.v. NL-talige gids
oude stad

Stadswandeling o.l.v. NL-talige gids
omgeving Praagse Burcht

Excursie naar Theresienstadt (excl.
entree)

Voldoende vrije tijd

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider
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Vanuit Limburg rijden we via Aken, Keulen, Frankfurt, Nürnberg en
Pilzen – met diverse stops onderweg- naar Praag. De verdere avond is
ter vrije beschikking. In de omgeving van het hotel zijn ook diverse
restaurants en bars. Proef de lokale keuken!

Dag 2 - Stadswandeling oude stad o.l.v. lokale
gids

Deze ochtend maken we een stadswandeling onder begeleiding van
onze lokale gids door de oude stad met o.a. Republiek Plein en de
Kruittoren. Via de Celetnastraat, een prachtige straat geflankeerd
door fraai gedecoreerde barokke huizen en het oude stadsplein met
het wereldberoemde uurwerk, wandelen we naar de Joodse wijk. Hier
bezoeken we de Maisel Synagoge, de Pinkas Synangoge en het
indrukwekkende Joodse Kerkhof. Lunchpauze in overleg met de gids.
Vervolgens bezoeken we het Wenceslasplein, het grootste plein is een
gigantische wandelboulevard. De wandeling eindigt op het
Wenceslasplein, daarna heeft u vrije tijd. U kunt leuk winkelen,
voordelig koopt men bijvoorbeeld Boheems kristal, glas en Cd’s met
klassieke muziek. Aan het einde van de middag brengt de chauffeur u
terug naar het hotel. U kunt eventueel ook eenvoudig per metro
terugreizen naar het hotel. Er is ‘s avonds veel te zien en genoeg te
beleven in Praag zowel op cultureel gebied als gezellig uitgaan. Het
Wenceslasplein en de grote straten in de buurt vormen het
uitgaanscentrum van Praag en bevind zich op 10 minuten
loopafstand van ons hotel.

Dag 3 - Stadswandeling Praagse Burcht o.l.v.
lokale gids

Vandaag maken we onze tweede stadswandeling, de lokale gids zal u
de overige Praagse bezienswaardigheden laten zien zoals de 9e
-eeuwse Praagse Burcht, de autovrije mooiste brug: de Karelsbrug, de
gotische Vitus Kathedraal met mausoleum van de Boheemse
koningen, de Vladislavzaal: een architectonisch wonder. Ook het
Gouden Straatje met de aardige kleine huisjes, het raadhuisplein en
het Rococo Kinskypaleis zullen we passeren. De verdere namiddag is
ter vrije beschikking. U wordt wederom teruggebracht naar het hotel.
’s Avonds heeft Praag een heel aparte sfeer, u zult zich er niet
vervelen, uw gids verstrekt u graag de nodige informatie.

Dag 4 - Theresienstadt óf Vrije dag in Praag

Excursie Theresienstadt
Deze dag heeft u de keuze om deel te nemen aan excursie naar de
vestingstad Theresienstadt (entree excl. reissom) waar u de
mogelijkheid heeft het voormalige concentratiekamp te bezoeken of
u kunt de dag op eigen gelegenheid in Praag door te brengen.

Exclusief
Entree Theresienstadt

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 20
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óf Vrije dag in Praag

Indien u in Praag blijft kunt u bijvoorbeeld een bezoek aan een van de
vele musea, b.v. het kolossale Nationaal Museum, het culturele
erfgoed van Bohemen, of het Mozarthuis. Ga gezellig winkelen of een
kopje koffie drinken in het adembenemende Representatiehuis, Een
bezoek aan het beroemde bierlokaal “ U Fleku” met biermuseum is
zeker de moeite waard. De avond is ook vrij van programma, Geniet
deze laatste avond in Praag bijvoorbeeld in een van de vele Praagse
lokale kroegen met levendige muziek en dans.

Dag 5 - Terugreis

Na het ontbijt nemen we afscheid van het prachtige en verrassende
Praag. We rijden via Pilzen en Frankfurt -met diverse pauzes
onderweg- terug naar Limburg.

Hotelinformatie

Ambiance Hotel ****

Dit viersterrenhotel ligt in het hart van historisch Praag, vlakbij het
Wenceslasplein, met het Praagse Nationaal Museum. Op loopafstand
bevindt zich het metrostation IP Pavlova, u bent binnen enkele
minuten op uw plaats van bestemming. Uw comfortabel ingerichte
kamer beschikt over tv/radio, airco, badkamer met bad/douche en wc.
U kunt hier gratis gebruik maken van WIFI. Er bevinden zich diverse
restaurants in de omgeving van het hotel.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer (Februari): € 55,-
Eenpersoonskamer (April, Juli & September): € 145,-

Hotel website: http://www.ambiancehotel.cz/?lang=en&r=445000...
Hotel adres: Ambiance Hotel, Tyršova, Nieuwe Stad, Tsjechië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl

Versie:  1 March 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 3

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=2742
http://www.ambiancehotel.cz/?lang=en&r=4450008&gclid=EAIaIQobChMIm5amvOza3gIVQeh3Ch304AN2EAAYAiAAEgI67vD_BwE
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g274707-d7778627-Reviews-Ambiance_Hotel-Prague_Bohemia.html
http://www.tcpdf.org

