Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Bewonder de gouden hoofdstad van
Tsjechië

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 375,- p.p.

Een 5-daagse reis met excursies naar de
hoogtepunten van Praag
Praag wordt ook wel de “Gouden Stad” genoemd. De vele
bezienswaardigheden en sfeervolle historische straatjes maken de
stad tot een waar openluchtmuseum. Bewonder het stadsplein met
het wereldberoemde uurwerk, de imposante Praagse burcht, de
bekende Karelsbrug of de verrassende Joodse Wijk. Liefhebbers
brengen een bezoek aan het concentratiekamp in de vestingstad
Theresienstadt. Tijdens deze 5-daagse reis ontdekt u het mooiste dat
Praag te bieden heeft. Onder begeleiding van een Nederlandse, lokale
gids bezoekt u de hoogtepunten van de stad. Er is bovendien genoeg
tijd om Praag op eigen houtje te ontdekken. Praag is rijk aan
restaurants, vele musea en theaters. Kortom, een veelzijdige stad.
Wij halen u met onze comfortabele touringcar op bij een Limburgse
opstapplaats naar keuze. Vanuit Limburg rijdt u via Aken, Keulen,
Frankfurt, Nürnberg en Pilzen naar de gouden hoofdstad van Tsjechië:
Praag, waar u uw koffers kunt uitpakken in het 4-sterrenhotel
Ambiance. U logeert hier op basis van logies en ontbijt. U dineert in de
historische en gezellige binnenstad.
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Inclusief
Vervoer per luxe touringcar
Gratis koffie/thee en water aan boord
Audiosysteem (oortjes)
Verblijf in 4-sterrenhotel Ambiance in
het centrum incl. ontbijt
Een stadswandeling door de oude
stad onder leiding van een
Nederlandstalige gids
Een stadswandeling in de omgeving
van de Praagse Burcht onder leiding
van een Nederlandstalige gids
Een excursie naar Theresienstadt
(excl. entree)
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Toeristenbelasting
Het Zuiden & Jacobs Reizen
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis

Dag 1 - busreis naar Praag
Op een van onze Limburgse opstapplaatsen naar keuze stapt u in
onze comfortabele touringcar. Vanuit Limburg rijdt u via Aken,
Keulen, Frankfurt, Nürnberg en Pilzen naar de gouden hoofdstad van
Tsjechië: Praag. Onderweg maken we diverse stops zodat u even
lekker de benen kunt strekken. In de vroege avond arriveert u in
Praag, waar u de rest van de avond naar eigen invulling door kunt
brengen. In de omgeving van het centraal gelegen 4-sterrenhotel zijn
diverse restaurants en bars. Tip: proef de lokale keuken!

Dag 2 - maak een stadswandeling door de
historische stad

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Niet genoemde entrees
Eventuele (reis)verzekeringen
Eventuele fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Na een smaakvol ontbijt is het tijd voor een stadswandeling met een
Nederlandstalige gids door de oude stad. Via de Celetnastraat, een
fotogenieke straat met fraai gedecoreerde, barokke huizen en het
oude stadsplein met het wereldberoemde uurwerk wandelt u naar de
Joodse Wijk. Hier bewondert u de Maisel Synagoge, de Pinkas
Synagoge en het indrukwekkende Joodse Kerkhof. De
stadswandeling eindigt op het Wenceslasplein, dat oorspronkelijk
werd ingericht als paardenmarkt. Mocht u tijdens de stadswandeling
trek krijgen, overleg dan vooral even met uw lokale gids, zodat u een
stop kunt maken bij een gezellig lokaal restaurant. Na de
stadswandeling kunt u uw dag zelf verder indelen. Wandel langs
andere highlights van de stad of ga alvast op zoek naar een souvenir
zoals Boheems kristal of een cd met klassieke muziek. Wilt u liever
ontspannen, dan brengt de touringcar u naar het hotel. U heeft ook
de mogelijkheid om de metro op eigen gelegenheid te pakken. In de
avond kunt u naar het Wenceslasplein en de straten rondom het plein
gaan voor een gezellige avond uit.

Dag 3 - Ontdek de Praagse Burcht
Vandaag bezoekt u na het ontbijt de overige highlights die Praag te
bieden heeft onder leiding van een Nederlandstalige gids. U brengt
een bezoek aan de 9e-eeuwse Praagse burcht, de Karelsburg: een van
de mooiste autovrije bruggen en de gotische Vitus Kathedraal met
mausoleum van de Boheemse koningen. Daarnaast brengt u ook een
bezoek aan de Vladislavzaal: een architectonisch wonder. Tijdens
deze stadswandeling passeert u ook het Gouden Straatje, het
raadhuisplein en het Rococo Kinskypaleis. Daarna is het tijd om te
ontspannen. Onze chauffeur brengt u terug naar het hotel, waar u
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even helemaal tot rust kunt komen. Heeft u nog niet genoeg gezien
van Praag? Dan kunt u ervoor kiezen om zelfstandig nog even door
de straten van deze bruisende stad te slenteren.

Dag 4 - geniet van een vrije dag of breng een
bezoek aan Theresienstadt

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Vandaag heeft u twee keuzes: genieten van een vrije dag of een
bezoek aan Theresienstadt. Wanneer u kiest voor een excursie naar de
vestingstad Theresienstadt (entree excl.), brengt u een bezoek aan het
voormalige concentratiekamp. Theresienstadt was in de Tweede
Wereldoorlog vooral een doorgangskamp voor Joden die naar
Auschwitz-Birkenau of andere vernietigingskampen werden
gestuurd.

Wilt u liever een wat minder beladen dag, dan kunt u ervoor kiezen
om in Praag te blijven. Bezoek een van de vele musea, zoals het
kolossale Nationaal Museum, het culturele erfgoed van Bohemen of
het Mozarthuis. Ga gezellig winkelen of een kopje koffie drinken in het
adembenemende Representatiehuis of breng een bezoek aan het
beroemde bierlokaal met biermuseum: ‘U Fleku’. De laatste avond van
uw reis spendeert u in het gezellige centrum van Praag. Bezoek
bijvoorbeeld een van de vele lokale kroegen waar u geniet van
levendige muziek en dans.

Dag 5 - reis terug naar Nederland
Het is tijd om uw koffers te pakken. Na het ontbijt neemt u afscheid
van het verrassende Praag. Neem plaats in de luxe touringcar. Zodra
iedereen zit is het tijd om aan de terugreis te beginnen. Via Pilzen en
Frankfurt brengt onze chauffeur u terug naar Limburg. Onderweg
worden natuurlijk de nodige tussenstops gemaakt zodat u even frisse
lucht kunt scheppen en uw benen kunt strekken.

Hotelinformatie
4-sterrenhotel Ambiance Hotel
Dit 4-sterrenhotel ligt in het hart van historisch Praag, vlakbij het
Wenceslasplein, met het Praagse Nationaal Museum. Op loopafstand
bevindt zich het metrostation IP Pavlova, waardoor u binnen enkele
minuten op uw plaats van bestemming bent. 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.
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Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer oktober : € 137,Hotel website: http://www.ambiancehotel.cz/?lang=en&r=445000...
Hotel adres: Ambiance Hotel, Tyršova, Nieuwe Stad, Tsjechië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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