5-DAAGSE CITYTRIP (autocarreis)
PRAAG: DE GOUDEN STAD
donderdag 14 tot maandag 18 april 2022
woensdag 02 tot zondag 06 november 2022

i.s.m Reizen Patteeuw

Men zegt wel eens Praag de “Gouden Stad” of het “Rome van het Noorden”. De historische en
culturele schatten tref je in Europa nergens beter aan dan hier. Na de val van de muur en het regime
is Praag de barokstad bij uitstek geworden. De troeven van Praag die de toerist charmeren zijn
onuitputtelijk: een boottochtje op de Moldau, een wandeling door de drukke en gezellige
winkelstraatjes, de Karlsbrug, de Joodse wijk en de vele typische restaurants.
DAG 1:
We vertrekken richting Frankfurt en Nürnberg naar de Tsjechische grens. Wij rijden door naar Praag
voor avondmaal en overnachting.
DAG 2:
Na het ontbijt volgt een eerste kennismaking met de oude stad. Een geleide wandeling langsheen het
oude stadsgedeelte brengt ons naar het marktplein, het stadhuis met zijn astronomisch uurwerk en
de 500 m lange Karlsbrug. Wij wandelen ook door de Joodse wijk.
DAG 3:
Vandaag bezoeken wij het Praagse burchtcomplex met de Sint-Vituskathedraal, het oud Koninklijk
Paleis, de Sint-Jorisbasiliek en het Gouden straatje. In de kleine zijde bezoeken wij de kerk van Maria
Victoria met het kindje Jezus van Praag.
DAG 4:
We rijden naar een glasblazerij en één van drie grote theaters van Praag. Verder zien wij ook de
nieuwe stad met het Wenceslasplein (bekend door de Praagse lente), de plaats waar Jan Palach
zichzelf in brand stak en de Maria Sneeuwkerk.
De avonden vullen wij door lekker eten met een folklore avond, een boottocht op de Moldau met
diner aan boord en een avondwandeling met uitzicht op het verlichte Praag. Er is ook vrije tijd voor
shopping (kristal, porselein,…) of om de unieke Praagse sfeer op te snuiven.
DAG 5:
Na het ontbijt nemen we de terugweg naar België.

Prijs: 785 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 135 €
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Logement: Hotel Rezidence Emmy (of gelijkwaardig)

Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•

Toegangsgelden: Praagse Burcht, gouden straatje, glasblazerij, folklore avond en boottocht
met maaltijd
Nederlandstalige lokale gids
Audiogids*

* Wij voorzien koptelefoons voor bepaalde reizen vanaf 30 personen. Dit systeem wordt vooral gebruikt voor rondreizen
en citytrips. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje. Ideaal voor op
drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

