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Tweetalig begeleide reisPRAAG: DE GOUDEN STAD TSJECHIË 8 DAGEN

WIENNA HOTEL GALAXIE ****
Dit moderne hotel is rustig gelegen op 10km van het stadscentrum, 
dat ook vlot bereikbaar is per openbaar vervoer. Het hotel bedient elke 
klant op zijn wenken met een wisselkantoor, twee bars en twee res-
taurants. In de wellness van het hotel kan u genieten van de jacuzzi 
en sauna of een massage. Alle kamers zijn voorzien van antiallergische 
bedden, flatscreen, Wifi, directe telefoonlijn, een kluisje en badkamer 
met bad/douche, toilet en haardroger.

PROGRAMMA
Dag 1
Afreis om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekhal.  We rijden via Keu-
len, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg en Pilzen naar Praag. Onderweg 
houden we de nodige haltes. Avondmaal & overnachting in het hotel.
Dag 2
We bezoeken de oude en de nieuwe stad, tijdens de namiddag maken 
we een wandeling door de Joodse wijk. 
Dag 3
Vandaag ontdekken wij de diverse bouwstijlen van Praag. We hebben 
aandacht voor Kasteel van Praag, St.-Vituskerk, het Gouden Straatje. In 
de namiddag gaan we Malastrana, St.-Nikolaskerk, Victoriakerk, Eiland 
Kampa en de Karelsbrug bezoeken. 
Dag 4 
Vrije voormiddag in de stad Praag. In de namiddag bezoeken we Kono-
piste, het kasteel van Franz Ferdinand d’Este die samen met zijn vrouw 
werd vermoord in Sarajevo. Deze moord werd het startsein voor de 
Eerste Wereldoorlog. Het ziet er nog exact hetzelfde uit zoals het kop-
pel het heeft achtergelaten in 1914, inclusief meubels, kunst, speel-
goed ….   € 36,00 p.p.
Dag 5 
Vandaag bezoeken we de tweede mooiste stad van Tsjechië, het kuur-
oord Karlovy Vary. De stad van 12 warmwaterbronnen, die ontdekt 
werden door Karel IV. € 36,00 p.p.(lunch incl.)
Dag 6
Vandaag bezoeken we Terezin, deze vesting werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in gebruik genomen door de Duitsers als passagekamp 
voor 150.000 joden. € 36,00 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-Me-
thodius. Boottocht inclusief lunch mogelijk op de  Vltava:  € 35 p.p. 
(Facultatief, niet in het pakket inbegrepen)
Dag 8
Vroeg ontbijt, voor de terugreis naar België. Via Nürnberg, Würzburg 
en Frankfurt. Verder langs de snelwegen via Keulen en Aachen richting 
België. Aankomst in de avond.

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. 
De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon & promo Disneyland Parijs). ** In dezelfde kamer met 2 volwassenen
  

PAKKET PRAAG  € 118,00 p.p. 
Ter plaatse te boeken!

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

VANAF € 398,91  PER PERSOON 
OP BASIS VAN KAMER & ONTBIJT

REIZEN TIJDENS DE DAG

Prijs per persoon - 8 dagen - Kamer & ontbijt

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

10/04/2022 PAASVAKANTIE € 419,90 € 398,91

14/05/2022 € 419,90 € 398,91

08/07/2022 € 419,90 € 398,91

25/08/2022 € 419,90 € 398,91

24/09/2022 € 419,90 € 398,91

SUPPLEMENTEN
Single ............................................................................................................ € 124,00
Half pension (7x dinerbuffet)...............................................................€ 98 p.p.

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)

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van 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 (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting  

van uw waardering en appreciatie

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Favoriet

Check ook onze winter-promo!




