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13-Daagse
REIS door TSJECHIË
Met o.a. Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou en Praag

Deze reis is een aaneenxx
schakeling van hoogtepunten.
Zoals de titel al doet vermoeden, staat deze reis bol
van UNESCO-erfgoederen.
Wat denkt u van Villa Tugendhat, Brno, Telč en Kutná Hora.
U zult zeker onder de indruk
raken van de harmonie in de
natuur, de architectuur en de
zeer vriendelijke bevolking.
Mede dankzij de invloed van
de omringende landen als
Hongarije, Duitsland en
Oostenrijk staat Tsjechië
bekend om zijn goede keuken.
Gecombineerd met de betere
hotels, de diverse extra’s en de
Nederlandstalige begeleiding
maakt het van deze reis tot
één van de toppers in ons
programma.

UNESCO TOUR
1e dag: Dinsdag
Over de Sauerlandroute rijden we
via de Kaiser Wilhelmstad Kassel
naar ons overnachtingshotel in het
Steigerwald voor diner en overnachting.
2e dag: Woensdag
Door het natuurpark Beierse Woud
rijden we Tsjechië binnen en gaan
we over de binnenwegen naar ons
fijne hotel in České Budějovice voor
diner en overnachting.
3e dag: Donderdag
Vandaag een rustige dag. We
rijden we naar Český Krumlov,
een UNESCO-dorp als een ansichtkaart, met een fraai plein en dito
huizen, alwaar we het befaamde
kasteel bezoeken. Ook heeft u hier
nog wat vrije tijd om de leuke
winkels te bekijken of te bezoeken.
In de loop van de middag nog

een kort bezoek aan de binnenstad
van České Budějovice (in het Duits:
Budweis), welke zeer de moeite
waard is. Na een rondwandeling
door de binnenstad met het mooie
en gezellige plein weer terug naar
ons hotel.
4e dag: Vrijdag
Na het ontbijt brengen we
een bezoek aan het kasteel van
Hluboká nad Vltavou, een
monumentaal en romantisch
kasteel in de stijl van de Engelse
Windsorgotiek, omgetoverd
tot luxe buitenverblijf van de
Schwarzenbergs. Na de lunchpauze staat een bezoek aan
Holašovice op ons programma.
Een bijzonder UNESCO-dorp,
met rond de dorpsvijver 22 beschilderde boerderijen.
Diner en overnachting in České
Budějovice.
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5e dag: Zaterdag
Een mooie rit naar Telč (UNESCO),
dat ook Moravisch Venetië wordt
genoemd. Een echte parel van
Zuid-Moravië. De oude koninklijke
watervesting is in de 13e eeuw
gesticht op het kruispunt van drukke
handelswegen. De belangrijkste
bezienswaardigheid naast het
imposante renaissancistische
kasteel met een Engels park, is
het plein met een uniek geheel
van historische huizen in de
renaissancistische en barokstijl.

Vervolgens door naar ons schitterende
hotel in Brno voor diner en overnachting. Koffers worden hier
uiteraard voor u verzorgd, maar
het is een kleine wandeling naar
het hotel.
6e dag: Zondag
De liefhebbers kunnen vanmorgen
mee voor een ontspannen
wandeling door Brno. U kunt er ook
voor kiezen een morgen of dag in
het hotel te verblijven. Na de middag
staat villa Tugendhat nog op het

programma. Deze UNESCO-villa
wordt beschouwd als een meesterwerk van modernistische architectuur. In 1992 was de villa de plaats
voor de onderhandelingen die
leidden naar de opsplitsing van
Tsjecho-Slowakije.
7e dag: Maandag
We gaan door het prachtige landschap van Lednice en Valtice naar
Lednicko-Valticky Areal (UNESCO),
gesticht door de familie van
Liechtenstein en omgevormd tot
een harmonisch geheel van natuur
en romantische bouwwerken.
Hier zullen we ook een boottocht op
het meer maken. Ook bezoeken
we een lokale wijnsalon, waar we
uitleg krijgen over de wijnen en
kunnen we ook proeven van de
heerlijke Moravische wijnen. Diner
en overnachting in Brno.
8e dag: Dinsdag
We gaan allereerst naar de
historische stadskern en zetel van
vele Moravische vorsten, Olomouc.
We bezoeken de St. Wezel kathedraal
met de zuil van de Heilige Drievuldigheid (UNESCO), de prachtige
Waterfonteinen en de kerk van de
Heilige Moritz met haar beroemde
orgel. Na de pauze rijden we naar
Kromeriz en bezoeken hier het
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slot (UNESCO) met haar prachtige
park en tuinen.
9e dag: Woensdag
We verlaten Brno en rijden via
Moravski Kras (’t mooie Moravië)
naar Kutná Hora (UNESCO) voor
een stadswandeling door het
centrum van de zilvermijnen.
Dat Kutná Hora behoorde tot de
rijkste steden van Tsjechië, zult u

met eigen ogen beleven. Na de
lunchpauze rijden we naar Praag
voor diner en overnachting.
10e dag: Donderdag
Vandaag een bezoek aan Praag
(UNESCO), dat we gerust één van
Europa’s mooiste steden kunnen
noemen. Samen met de gids
bezoeken we “de Gouden Stad”,
met de Praagse Burcht, Karelsbrug

vervolg

en het historische centrum.
Deze avond hebben we iets
bijzonders voor u in petto, een zeer
gezellige folkloreavond.
11e dag: Vrijdag
Ook vandaag zien we een deel van
Praag, deels te voet en vervolgens
een heerlijke boottocht over de
Moldau met een lunch aan boord.
Diner en overnachting in Praag.

1
Intensiteit:

4

• Uitbelanceerd programma
• Regelmatig een wandeling

13-Daagse REIS door
RONDREIS
SPANJE/PORTUGAL
TSJECHIË
Vertrek:
DINSDAG 21 MEI 2019
Thuiskomst:
ZONDAG 02 JUNI 2019

€ 1.845,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 375,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
12e dag: Zaterdag
Helaas verlaten we ons hotel, maar
we hebben een leuke dag voor de
boeg. Via een stop in het fraaie
Pilzen en via Nürnberg naar ons
hotel in het Steigerwald voor diner
en overnachting.

13e dag: Zondag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald terug naar Nederland,
maar alvorens huiswaarts te keren
gebruiken we met elkaar een prima
verzorgd diner ter afsluiting van
onze onvergetelijke reis.

Hotel info:
We verblijven deze reis in
prima ****-sterren hotels, in
Brno zelfs een *****-hotel met
alle moderne voorzieningen.
Alle kamers hebben minimaal
douche of bad met toilet,
televisie en telefoon.
’s Morgens heeft u een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds
een uitstekend diner of buffet.

Hotel- en schipinfo:
21/22 mei:		
Hotel Steigerwald - Duitsland
22/25 mei:		
Hotel Clarion České
Budějovice - Tsjechië
25/29 mei:		
Hotel Grandezza Brno - Tsjechië
29 mei/01 juni:		
Hotel Duo Praag - Tsjechië
01/02 juni:		
Hotel Steigerwald - Duitsland
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