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Citytrip Praag
01 tot 05 mei 2019

Praag wordt als een van de mooiste steden van Europa beschouwd.

Het is de hoofdstad van Tsjechië en telt ongeveer 1,3 miljoen

inwoners.

Doorheen de geschiedenis van het land en van Europa heeft de stad

altijd een belangrijke rol gespeeld op politiek en cultureel vlak. De

talrijke historische gebouwen in de stad getuigen daar nog van.

Het oude centrum van Praag werd opgenomen in de

werelderfgoedlijst van UNESCO.

Programma

Woensdag 01/05

Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Praag in de loop van de voormiddag.

Bij aankomst ontmoeting met onze Nederlandstalige gids en verder naar het
hotel voor de verdeling van de kamers.

Daarna eerste kennismaking met deze schitterende stad, waar de middeleeuwse
straatjes nog bewaard gebleven zijn.

Bezoek aan onder andere de Oude Stad met het astronomische uurwerk, de
universiteit en het Plein van de Republiek.

Avondmaal en overnachting in het hotel.



Eska Reizen: kennis en hartelijkheid www.eskareizen.com

Donderdag 02/05

Na het ontbijt maken we een daguitstap naar het platteland, de Bohemen.

We bezoeken er de stad Pilzen, waar we de bierfabriek bezoeken. We lunchen er
en maken een bierproeverij mee.

Op de terugreis bezoeken we een kristalfabriek, typisch voor Tsjechië.

Avondmaal en overnachting in het hotel.

Vrijdag 03/05

Na het ontbijt bezoeken we de Joodse wijk. In dit ommuurde ghetto werden de
Joden verplicht samen te wonen.

We zien ook 3 synagogen en het kerkhof.

Lunch in een restaurant in het centrum.

In de namiddag vrije tijd om te shoppen.

Avondmaal en overnachting in het hotel.

Zaterdag 04/05

Na het ontbijt de hele dag verkenning van de stad met een nederlandstalige gids.

De bus brengt ons naar de Praagse Burcht. Dit paleizencomplex is nog steeds
een van de grootste ter wereld. Daarna bezoeken we ook het Strahov-klooster
met zijn mooie bibliotheek, de Sint-Vituskathedraal, de Onze-Lieve-Vrouw van
Loreta en het Koninklijk Paleis en het Gouden Straatje.

Lunch in een typisch restaurantje.

In de namiddag wandeling naar de Mala Strana. Verder naar de muur van John
Lennon, de Karelsbrug en nog zoveel meer.

Avondmaal en overnachting in het hotel.

Zondag 05/05

Na het ontbijt maken we een boottocht op de Moldau.

Daarna vrije tijd tot we in de vroege namiddag de transfer hebben naar de
luchthaven voor de terugreis naar Brussel.
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Prijs
Prijs per persoon:

 op basis van minimum 20 personen : 899 euro

 op basis van minimum 25 personen : 20 euro korting per persoon

 singlesupplement : 198 euro.

Inbegrepen:

 vluchten heen en terug

 vervoer ter plaatse met autocar

 Hotel Caruso 4* in het oude centrum van de stad

 volpension vanaf avondmaal eerste dag tot en met ontbijt laatste dag

 plat water bij de maaltijden

 Nederlandstalige gids/begeleider

 lokale gidsen ter plaatse (we proberen altijd nederlandstalige te hebben)

 inkomgelden.

Niet inbegrepen:

 dranken bij de maaltijden

 lunch eerste en laatste dag

 fooien

 facultatieve uitstappen

 annulatieverzekering: 5.5% op totale bedrag

 bijstandsverzekering: 3 euro per dag met een minimum van 25 euro per polis

 annulatie- en bijstandsverzekering: 6.5% op totale bedrag

 eventuele verhoging van fuel en taxen.

Boeken of extra informatie
Het aantal plaatsen is beperkt. Dus vlug boeken is de boodschap (054 50 43 22
of esther@eskareizen.com of in ons kantoor).


