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Tsjechië
8 DAGENPRAAG: DE GOUDEN STAD

PROGRAMMA
DAG  1 Afreis om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekhal.  We rijden via 

Keulen, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg en Pilzen naar Praag. On-
derweg houden we de nodige haltes. Avondmaal & overnachting in 
het hotel.

DAG 2 We bezoeken de oude en de nieuwe stad, tijdens de namiddag ma-
ken we een wandeling door de Joodse wijk.

DAG 3 Vandaag ontdekken wij de diverse bouwstijlen van Praag. We heb-
ben aandacht voor Kasteel van Praag, St.-Vituskerk, het Gouden 
Straatje. In de namiddag gaan we Malastrana, St.-Nikolaskerk, Vi-
ctoriakerk, Eiland Kampa en de Karelsbrug bezoeken. 

DAG 4 Vrije voormiddag in de stad Praag. In de namiddag bezoeken we 
Konopiste, het kasteel van Franz Ferdinand d’Este die samen met 
zijn vrouw werd vermoord in Sarajevo. Deze moord werd het start-
sein voor de Eerste Wereldoorlog. Het ziet er nog exact hetzelfde 
uit zoals het koppel het heeft achtergelaten in 1914, inclusief meu-
bels, kunst, speelgoed, ….   € 34,00 p.p.

DAG 5 Bezoek aan de tweede mooiste stad van Tsjechië, het kuuroord 
Karlovy Vary. De stad van 12 warmwaterbronnen, die ontdekt wer-
den door Karel IV. € 36,00 p.p. (lunch incl.)

DAG 6 Vandaag bezoeken we Terezin, deze vesting werd tijdens de Twee-
de Wereldoorlog in gebruik door de Duitsers, als passagekamp voor 
150.000 joden. € 34,00 p.p. (lunch en toegang incl.)

DAG 7 Panoramische stadsrit met de bus. We hebben aandacht voor de 
TV-toren, Strahov Stadion, gedenkteken voor de slachtoffers van 
het communisme en de orthodoxe kathedraal Sint-Cyrillus en 
Sint-Methodius. Boottocht inclusief lunch mogelijk op de  Vltava:   
€ 33 p.p. (Facultatief, niet in het pakket inbegrepen)

DAG 8 Vroeg ontbijt, voor de terugreis naar België. Via Nürnberg, Würz-
burg en Frankfurt. Verder langs de snelwegen via Keulen en Aachen 
richting België. Aankomst in de avond.

De dagindeling en prijzen kunnen uitzonderlijk wijzigen wegens omstandigheden.

Ons hotel:   

Wienna Hotel Galaxie ****
Dit moderne hotel is rustig gelegen op 10km van het stadscentrum, die 
ook vlot bereikbaar is per openbaar vervoer.
Het hotel bedient elke klant op zijn wenken met een wisselkantoor, twee 
bars en twee restaurants. In de wellness van het hotel kan u genieten van 
de jacuzzi en sauna of een massage. Alle kamers zijn voorzien van hypo- 
allergeen beddengoed, flatscreen, Wifi, directe telefoonlijn, een kluisje en 
badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.

VANAF € 393,68  PER PERSOON 
OP BASIS VAN KAMER & ONTBIJT

Prijs per persoon - 8 dagen –  Kamer & ontbijt

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

09/05 HEMELVAART – 26/08 – 15/08  – 26/09/2021 € 414,40 € 393,68

SUPPLEMENTEN
Single supplement ................................................................................................. € 124,00 p.p.
Supplement half pension (7x dinerbuffet) ......................................................... € 98 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Tweetalige gespecialiseerde gids die u alle mooie plekjes van Praag en omgeving laat zien.
• 7 x overnachting in een uitstekend viersterrenhotel in tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet.
• 7 x ontbijtbuffet

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Alle maaltijden (behalve 7 x ontbijtbuffet)
• Alle dranken
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

Valuta:
• TSJECHISCHE KRONEN (€ 1 = ± 25 CZK) – Wij raden aan om deze munten ter plaatse aan te 

kopen.
• EURO (voor de maaltijden onderweg en facultatieve excursies)

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).  

Tweetalig begeleide reis

REIZEN TIJDENS DE DAG

PAKKET PRAAG  € 115,00 p.p.

Inclusief excursie dag 2 -  3 - 7, 
twee lunches & alle toegangsgelden

De prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen. Boottocht niet inbegrepen.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

FAVORIET!
Tsjechië

8 DAGENVERRASSEND ZUID-BOHEMEN

PROGRAMMA
DAG  1 Afreis om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekhal. De reis gaat via 

de Duitse autosnelwegen richting Würzburg, waar we overnachten 
en dineren.

DAG 8 Na een vroeg ontbijt vertrekken we richting België. We nemen de-
zelfde reisroute als de heenreis, en na verschillende pauzes, komen 
we aan omstreeks 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Cesky Krumlov   € 48,00
met bezoek aan het kasteel, lunch en boottocht op het meer van Lipno 

Hluboká nad Vltavou  € 48,00
met bezoek aan het kasteel, rondrit per treintje & lunch  

Tabor & Trebon (Incl.lunch) € 42,00

Landstejn, Dacice, Nova Rise, Telc & Jindřichův Hradec € 49,00

Prijs excursies vatbaar voor wijziging

Ons hotel te České Budějovice:   

Clarion Congres Hotel ****
Dit pas gerenoveerde hotel is ideaal gelegen in het hart van České Budějo-
vice. Geniet van een prachtig panoramisch uitzicht op de stad vanuit de 
bovenste verdiepingen van dit viersterrenhotel. In het gerenoveerde New 
Wave restaurant en de ruime Lobby Bar kan u proeven van de Tsjechische 
specialiteiten en andere internationale gerechten. De ruime en eenvoudig 
ingerichte kamers zijn steeds uitgerust met airco, telefoon, satelliet TV, 
huurkluisje en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.

VANAF € 654,36  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 8 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

29/05 – 04/07 – 28/08/2021 € 688,80 € 654,36

SUPPLEMENTEN
Single supplement ................................................................................................. € 169,00 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Gespecialiseerde Herman & Vandamme gids
• 1x overnachting in Hotel Strauss *** Würzburg
• 5x overnachting in Clarion Congress Hotel **** České Budějovice
• 1x overnachting in Hotel Dreifluessehof **** Passau
• 7x ontbijt
• 7x diner
• Toeristenbelasting

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).  

Tweetalig begeleide reis

REIZEN TIJDENS DE DAG

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Waarom boeken?  ✓ Verrassend mooi
	 	 	 		✓ Begeleid door onze topgids


