PRAAG, DE GOUDEN STAD
Tsjechië

Dag 1 • België - Praag
We rijden naar Praag waar we logeren.
Dag 2 • Praag
We starten onze verkenning op het Wenceslasplein. Vanop dit oude stadsplein bewonderen we het astronomisch uurwerk en de SintNicolaaskerk. Geïnteresseerden kunnen ’s middags deelnemen aan een boottocht op de Moldau met middagmaal (± € 25 pp). Na de middag
zetten we de verkenning van de stad verder met een bezoek aan de Tynkerk, de Joodse wijk (± € 23 pp), de synagoge, de oude begraafplaats
en de Karelsbrug. We kunnen een facultatief bezoek brengen aan een bierlokaal.
Dag 3 • Praag
Voor de middag brengen we een bezoek aan de Praagse Burcht (± € 11 pp) met de St. Vituskathedraal, het koninklijk paleis, de Wladislawzaal,
de Allerheiligenkapel, de basiliek en het klooster van Sint Joris, het Gouden Straatje en de Marie Victoriekerk. Na de middag bezoeken we
facultatief de unieke bibliotheek van het Strahovklooster (± € 7 pp) en het Loreto-Heiligdom (± € 8 pp). ’s Avonds hebben we de mogelijkheid
om een voorstelling van het Praagse Zwarte Theater (± € 25 pp) bij te wonen of een klassiek concert (± € 15 pp).
Dag 4 • Karlstein - Praag
Deze ochtend rijden we naar de burcht Karlstein (± € 15 pp) voor een vrij bezoek. Karel IV liet het slot in de 14e eeuw als zomerresidentie
bouwen. Na de middag keren we terug naar Praag waar we kunnen genieten van onze vrije namiddag om de stad op eigen houtje verder te
ontdekken.
Dag 5 • Praag - België
We rijden langs Nürnberg en Würzburg terug naar België.

5 dagen / 4 nachten
kamer & ontbijt
Afreisdata

HOTEL CLARION CONGRESS****

Ligging: ideaal gelegen in het 5e district Vysocany, op 15 minuutjes rijden
van het historisch centrum en met onmiddellijke toegang tot het openbaar
vervoer (tramhalte op ong. 50m)
Uitrusting: hotel met receptie, lift, restaurant, bar, eigen spa-centrum,
fitness, airco, gratis wifi, modern ingerichte standaardkamers, badkamer met
douche, haardroger en toilet, tv, koffie- & theefaciliteiten
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds buffet

INBEGREPEN
•
•
•
•

****PRINCESS CLASS AUTOCAR
Kamer met ontbijtbuffet
Gebruik van draadloze headset
Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

VREEMDE MUNT

• Tsjechische kroon (ter plaatse te wisselen)

Prijs per persoon

(op basis van 2-pers.-kamer)

05 april 21

€ 636

10 mei 21

€ 636

31 mei 21

€ 636

05 juli 21

€ 612

16 augustus 21

€ 612

20 september 21

€ 636

Toeslag

Prijs per persoon

Eenpersoonskamer

€ 122

Halfpension (4 avondmalen)

€ 104

Korting

Prijs per persoon

Kind t.e.m. 11 jaar

-€ 430

Opstapplaatsen: E

83

