Praag en Centraal Bohemen

O

p zo’n 750 km vanaf Hengelo ligt de hoofdstad van Tsjechië: Praag. De
“gouden” stad met duizend torens kent een gevarieerde en uitbundige
architectuur. Men ziet er stijlen van Romaans tot kubisme en hypermodern.
Deze stad met meer dan één miljoen inwoners strekt zich uit langs de oevers

van de rivier Vltava (Moldau). De cultuurliefhebber kan in Praag zijn hart ophalen; opera, beroemde musea en jazzclubs.

Maar in Praag en in de omgeving zijn ook tal van sportieve uitdagingen te vinden. Low budget schoolgroepen kunnen
ondergebracht worden in basic hostels in het centrum, maar Praag biedt accommodaties van alle niveaus. Praag is
bereikbaar per trein, vliegtuig (ook low cost vliegmaatschappijen), buslijndienst of eigen touringcar.

Een programma suggestie: Praag en Boheems Paradijs (5 dagen / 3 nachten)
1e dag: heenreis
’s Ochtends: Vertrek vanuit Nederland per touringcar.
’s Middags: warme maaltijd onderweg nabij de grens
Duitsland-Tsjechië.
Aankomst, inchecken in ho(s)tel.
’s Avonds: vrij programma .

2e dag: kennismaking met “Gouden Praag”

Groepen die een
busreis boeken
kunnen gratis
gebruik maken
van ons GPS
pakket. Let op:
we hebben
slechts een
beperkt aantal
beschikbaar!

Ontbijt.
’s Ochtends: de ‘Gouden Mijl route’ met gids en/of
GPS (o.a. langs klooster Strahov, Praagse burcht,
Gouden straatje, Kafkahuis, Karelsbrug, Oude
stadsplein, Kruittoren en Wenceslas plein). Deze route kan te voet maar ook per
mountainbike!
’s Middags: vervolg wandeling of museum bezoeken: aanraders Mucha museum, Museum
van communisme of Jugendstilgebouw Obecní dům.
Warme maaltijd.
’s Avonds: vrij programma of avondwandeling.

3e dag: outdoor adventure in het Boheems Paradijs
Ontbijt (en lunchpakket).
’s Ochtends: bezoek aan het stadje Jicin, uitzichttoren op de berg Kozákov (744m),
burchtruïne Trosky en trekking door ‘stenen stad” Prachov (natuurlijk rotsenlabyrint).
’s Middags: raften of kanoën op de Jizera. Eventuele andere sporten: mountainbiken, klimmen,
touwen adventure parcours, boogschieten en rodelen op een zomerrodelbaan.
Alternatieven: bierbrouwerij, school-of bedrijfsbezoek, Skodafabriek/museum, bezoek aan
voormalig concentratiekamp Theresienstadt of Lidice.
Warme maaltijd.
’s Avonds: Rock/jazz club of “Tsjechische disco” bezoeken of
in hotel organiseren.

4e dag: Praag en ‘chique’ diner
Ontbijt (en lunchpakket). Uitchecken..
’s Ochtends: bezoek aan Joodse Wijk Josefov, bezoek van de Joodse begraafplaats.
’s Middags: themawandeling door de stad: Jugendstil, Franz Kafka, Fluwelen
revolutie of bezoek voetbal of ijshockey wedstrijd.
ag
’s Avonds: Gezamenlijk diner, bijvoorbeeld warm/koud buffet
Pra
r
a
tijdens boottocht. Aansluitend nachtreis terug.
na
e

5 dag: weer thuis
Onderweg eventueel nog een ontbijt.
Aankomst in Nederland.
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Voorbeeld accommodaties
Hostel Elf
basic hip hostel >
gedeelde faciliteiten >
enkele kamers met privé
faciliteiten > ligging nabij
het centrum > max 60
bedden > sfeervol >
vooral jongeren > meer
informatie zie:
www.hostelelf.cz

Hotel Olympik tristar***
Twee-, drie- en
vierpersoonskamers > privé
faciliteiten > goede verbinding met
het centrum > budget groepen
niet in hoogseizoen > aangename
sfeer > zwembad en
sportfaciliteiten in de buurt > meer
informatie zie: www.olympik.cz
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Hostel AZ
Uitstekend maar basic
hostel > gedeelde faciliteiten >
ligging in het centrum > max 80
bedden > ontbijt bij naastliggend
restaurant > sfeervol > vooral
jongeren > meer informatie zie:
www.hostel-az.cz
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Meer informatie over specifieke voor uw groep geschikte
accommodatie geven wij u graag. Ook gastgezinnen!

Basisprijzen per persoon in normaal seizoen
basisprijs p.p.* 3 d / 2 n

4d/2n

5d/2n

5d/3n

5d/4n

6d/3n

6d/4n

€ 148,00

—-

—-

—-

€ 178,00

—-

—-

EC/IC-trein

—-

€ 157,50

€ 157,50

€ 172,50

€ 187,50

€ 172,50

€ 187,50

touringcar***

—-

€ 95,00

€ 110,00

€ 125,00

€ 140,00

€ 141,00

€ 156,00

lijndienst****

—-

—-

€ 111,00

—-

—-

€ 126,00

—-

vliegen**

In basisprijs: accommodatie op basis van logies met ontbijt in 2-8 persoons kamers, alle
kosten bustransfer, boekingskosten. Voor docenten/begeleiders eenpersoonskamers.
Voorwaarde: prijzen trein, lijndienst en vliegtuig zijn afhankelijk van het moment van het
boeken en van groepsgrootte.
Exclusief: entree’s, verzekering, warme maaltijden en lunches (vanaf € 5,00 per maaltijd)
** Low cost vliegmaatschappij *** bij volle busbezetting ****prijs jongeren tot 26 jaar.

Prijzen van aanvullende excursies (selectie)
cultureel & educatief in Praag:
Stadswandelingen met gids en/of GPS: Gouden Mijl, Joodse Wijk, architectuur (o.a. kubisme en
Jugendstil), Fluwelen Revolutie en communisme, literair Praag (€ 4,00 p.p.), bierbrouwerij (€
5,00 p.p.), bedrijfs- of schoolbezoek evt. gekoppeld aan een vakbeurs (v.a. gratis), dierentuin (€
3,00 p.p.), theater/opera (€ 7,50 p.p.)

Oostwaarts organiseert sinds
1989 maatwerk groepsreizen
naar Tsjechië, o.a. het
Reuzengebergte, Praag,
Ertsgebergte en Boheems
Paradijs!
We nodigen u uit om uw
plannen met ons te
bespreken bij ons op kantoor
of bij u op school. We maken
graag een vrijblijvende offerte
voor uw groep.

actief & adventure in Praag en omgeving:
mountainbiken in Praag (€ 15,50 p.p.), kanoën (€ 11,00 p.p.), mountainbiken buiten Praag (€
11,00 p.p.), trektocht met gids en/of GPS (€ 3,00 p.p.), boogschieten (€ 7,00 p.p.),
Hochseilgarten/adventure touwen parcours (v.a. € 11,50 p.p.), klimmen & abseilen (€ 11,00
p.p.), rodelen (€ 1,00 p.p.), sporttoernooi (o.a. voetbal, rugby, golf) met plaatselijke club of
school, ijshockey (€ 4,00 p.p.), indoor klimmen (€ 4,00 p.p.)

trips buiten Praag:
bezoek kerncentrale (€ 2,50 p.p), dagexcursie Boheems Paradijs (combinatie rotsenlabyrinth,
kasteel, kanoën, barbecue, € 22,50 p.p.p.d.), landbouw-, mijnbouw- of milieuproject (gratis),
Skodafabriek en museum (€ 4,50 p.p.), druipsteengrotten (€ 3,00 p.p.), voormalige Nazigevangenis Theresienstadt (€ 5,50 p.p.), glasfabriek (€ 2,50 p.p), kasteel (€ 1,00 p.p.)
“ MAATWERK GROEPSREIZEN NAAR CENTRAAL EUROPA, VAN LOW BUDGET TOT EXCLUSIEF”

Oostwaarts reisorganisatie
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
the Netherlands
tel.
fax

: 024 37 39 350
: 024 37 39 351

e-mail : info@oostwaarts.nl
web
: www.oostwaarts.nl

