
 

Citytrip Praag 20/4/2020 tot en met 24/4/2020 
 
 

 

 

Beste vrienden citytrippers, 

 

In 2020 nemen we de draad van de citytrips weer op en bezoeken deze keer Praag. 

Gouden Praag, Moeder der Steden of Stad van Honderd Torens, dit zijn maar enkele 
van de vele benamingen die reeds vanaf de middeleeuwen de schoonheid en luister 
van de stad aan de Moldau bejubelen.  

Praag is een reusachtig openluchtmuseum met een onuitputtelijke waaier aan 
historische gebouwen waar de architectuurliefhebber ogen tekort komt. Het is 
ongetwijfeld ook een romantische stad die haar mysterieuze charme en magie 
grotendeels bewaard heeft in de talrijke steegjes en passages, in de parken en in de 
statige paleizen. Maar het is eveneens een moderne metropool met unieke attracties, 
muziekpodia, musea, kunstgaleries, moderne winkelcentra en nog zoveel meer.  

Raak samen met ons gefascineerd door Praag, een stad die je niet meer zal loslaten! 



 

1) Programma : 

 

 Dag 1 : 's Morgens vertrek vanuit drie centrale opstapplaatsen richting Keulen, 
Frankfurt en Würzburg. Tegen de middag verlaten we even de autostrade om 
in een restaurant ons middagmaal te nuttigen. Verder rijden we via Nürnberg 
en Pilsen naar Praag. In de vooravond aankomst in ons hotel. 

 Dag 2 : We starten onze verkenning van Praag op het Wenceslasplein. Vanop 
dit oude stadsplein bewonderen we het astronomisch uurwerk en de Sint-
Nicolaaskerk. We nemen deel aan een boottocht op de Moldau met 
middagmaal. Na de middag  zetten we de verkenning van de stad verder met 
een bezoek aan de Tynkerk, de joodse wijk, de synagoge, de oude 
begraafplaats en de Karelsbrug. 

 Dag 3 : In de voormiddag brengen we een bezoek aan de Praagse Burcht 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 de unieke 
bibliotheek van het Strahoviklooster en het Loreto-heiligdom. ’s Avonds wonen 
we een klassiek concert bij of beleven we een folkloreavond. 

 Dag 4 : Deze ochtend rijden we naar de burcht Karlstein voor een vrij bezoek. 
Karel IV liet dit slot in de 14 eeuw als zomerresidentie bouwen. Na de middag 
keren we terug naar Praag waar we kunnen genieten van onze vrije namiddag 
(al dan niet met de gids) om de stad verder te ontdekken. 

 Dag 5 : na het ontbijt rijden we langs Nürnberg en Wurzberg terug richting 
België. Middagmaal ook weer buiten de autostrade. Vermoedelijk zijn we rond 
21 u in Antwerpen. 

 

2) Hotel info : 

Waarschijnlijk NH Praag ****, bevestiging volgt eerstdaags. Het zal in ieder geval 
een mooi internationaal hotel zijn op basis van half pension.    
  

3) De prijs en wat is inbegrepen : 
 

- Maximaal 650 euro per persoon in een dubbele kamer, 795 euro voor een 
single (zelfde kamertype). 

- luxe autocarvervoer reizen Lauwers **** voorzien van alle moderne faciliteiten. 
- volledige Nederlandstalige gidsbegeleiding door een zeer ervaren gids. 
- audio-guides  
- 5 extra lunches. 
- alle uitstappen , toegangsgelden en boottocht zoals voorzien in het 

programma. 
- bijdrage garantiefonds en burgerlijke aansprakelijkheid. 
- voorwaarden reiscontracten wet. 
- Btw, taksen en parkings. 
 



4) Niet inbegrepen : 
 
- annulatie en bijstandsverzekering, reisverzekering 
- dranken tijdens de maaltijden 
- persoonlijke uitgaven. 

 

5) Opstapplaatsen : 
- Sint-Niklaas = A 
- Antwerpen = B 
- Zoersel of Oelegem = C 

 

6) Hoe Inschrijven? : 

Door betaling van een voorschot ad 60 euro per persoon op rekening van de 
Kring BE85 4097 5200 8106 tegen uiterlijk 10/12/2019 met de volgende 
mededeling : Praag, lidnummer, aantal personen, code opstapplaats (= A,B,C). 
Kostprijs verzekeringen en dergelijke worden later gecommuniceerd. 

Bij overinschrijving wordt geloot. 

 

Groetjes, 

 

 

Uw organisator      Medeorganisator 

Roger Lenaerts      Jacques Morjean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de toelating om 
foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve 
ons hiervan telkens te verwittigen.  Dank voor uw begrip.  


