10-daagse REIS naar TSJECHIË

9

Met o.a.: Jablonec, Karpacz en Praag

Intensiteit:

4

5 dag: Dinsdag
Vandaag staat Polen op ons
programma. Dwars door het
natuurpark van het Reuzengebergte
passeren we al vrij snel de grens en
rijden door het fraaie landschap naar
Karpacz. Het schilderachtige dorp
aan de oostzijde van het Sudeten
gebergte nodigt uit tot een kleine
wandeling en een bezoek aan
de bekende houten Wangkerk,
een Noorse houten staafkerk,
oorspronkelijk uit Vang, met fraai
houtsnijwerk en een granieten
klokkentoren. Ook bezoeken we hier
Dzriki Wodospad, de wilde waterval.
We vervolgen onze weg naar Jelenia
Góra, de parel van het Karkonosze
(Pools voor Reuzengebergte),
getuige de vele bezienswaardig
heden, de warmwaterbronnen en de
mooie ligging. Het oude marktplein
met vele barokke monumenten en
arcadebogen is met afstand het
mooiste van de stad. Vol opgedane
indrukken rijden we dan weer terug
naar ons hotel in Harrachov voor
diner en overnachting.
e

Op veler verzoek hebben
we deze mooie reis naar het
Reuzengebergte weer in ons
programma opgenomen.
Het ‘Reuzengebergte’ is
één groot natuurreservaat,
gelegen op de grens van
Polen en Tsjechië, en dankt
zijn naam aan de reus
Krakonoš die hier volgens
een legende woonde.
Niet alleen de natuur van het
gebergte, met de typische
kale granieten toppen van de
imposante bergen en de
bron van de Elbe, is beziens
waardig. Maar zeker ook ons
excursiepakket, met diverse
interessante uitstapjes in
de omgeving en zelfs een
dagtocht naar Polen. In onze
standplaats verblijven we in
een goed hotel, waar het u
aan niets zal ontbreken.

HET REUZENGEBERGTE
1 dag: Vrijdag
Na de koffiepauze rijden we dwars
door het industrierijke Ruhrgebied
en via de Kaiser Wilhelmstad Kassel.
Hier hebben we nog een stop
gepland. Aan het eind van de
middag arriveren we in Jena voor
diner en overnachting.
e

2e dag: Zaterdag
Vandaag houden we de koffiestop
in de fraaie stad Dresden en
aansluitend een sightseeing langs
de mooiste bezienswaardigheden
van de voormalige Oost-Duitse stad,
ook wel liefkozend het Florence
van het noorden genoemd. We
wandelen langs het barokke
Zwinger paleis, met een prachtige
binnenplaats, en de uitzonderlijk
mooie Frauenkirche. Dan passeren
we de grens met Tsjechië en rijden
we naar ons fijne hotel in Harrachov
voor diner en overnachting.
3e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.

U kunt een heerlijke wandeling
maken in de buurt van het hotel
of genieten op één van de terrassen
in het centrum. Voor de liefhebbers
hebben we een toeristentreintje
geregeld dat een kleine rondrit
maakt door de omgeving en
door Harrachov.
4e dag: Maandag
Onze eerste excursie in Tsjechië
brengt ons naar Jablonec nad Nisou
in het Isergebergte en aan de rivier
de Neisse. Hier brengen we een
bezoek aan het interessante glas- en
juwelenmuseum. Na de pauze een
korte, maar mooie rit naar Liberec,
nabij het drielandenpunt met
Duitsland en Polen en gezegend
met tal van monumenten, zoals het
uit 1892 daterende stadhuis in een
Vlaamse renaissancestijl. Dan gaan
we met de kabelbaan naar de Ještěd
op een hoogte van 1012 meter en
genieten daar van het uitzicht.
U wordt hier getrakteerd op een
kopje koffie met een lekkernij.

6e dag: Woensdag
Een rustige dag. Na een later vertrek
rijden we naar Vrchlabí, aan de voet
van het Reuzengebergte. Hier
stroomt de Elbe nog als een
onbeduidend beekje en wordt de
stad omsloten door fraaie bergen
als de Zaly en de Jankuv Kopec.
Hier bezoeken we onder andere het
Krkonoše museum, gewijd aan het
Reuzengebergte en zeker de moeite
waard. Ook zien we de buitenzijde
van een renaissancekasteel uit 1546.
Hierna rijden we door naar Sychrov,
voor een bezoek aan het fraaie
neogotische kasteel. Niet alleen het
kasteel is bezienswaardig, maar zeker
ook de tuinen. Aan het eind van de
middag keren we terug naar ons

• Uitgebalanceerd programma
• Veel zien, maar ook wel een
wandeling

hotel waar we een Tsjechische avond
zullen beleven, compleet met dans
en muziek. Een ervaring om nooit
te vergeten.
7e dag: Donderdag
Vandaag een wat langere dag, maar
zeker de moeite waard. Samen met
onze gids gaan we de hoofdstad
Praag bezoeken, de parel aan de
Moldau. We brengen een bezoek aan
het historisch centrum dat al jaren op
UNESCO lijst staat, “de Gouden Stad”,
met vele monumenten. Natuurlijk
zien we de Karelsbrug, de Burch en
Staroměstské náměstí, het grote
plein met zijn statige gebouwen.
Vol opgedane indrukken keren we
weer terug naar ons hotel.
8e dag: Vrijdag
Na een heerlijk ontbijt een
natuurtocht door het Reuzenbergte.
Mooie vergezichten, prachtige
panorama’s, vele fotostops,
bergroutes, slaperige dorpjes en
heerlijk genieten van de natuur.
Door de vele mooie routes zult u
gaan houden van deze omgeving.
9e dag: Zaterdag
Helaas verlaten we ons hotel, maar
we hebben een leuke dag voor
de boeg. Via Chemnitz en langs
Jena naar Bad Wildungen voor
diner en overnachting.
10e dag: Zondag
We starten met een leuke route door
het mooie Sauerland, een gebied
wat altijd tot de verbeelding spreekt
door de schoonheid van de natuur.
We houden ook de koffiestop alhier.
Na de lunchpauze is het tijd
huiswaarts te keren, maar voordat
wij u thuis brengen, gebruiken we
met elkaar een prima verzorgd diner
ter afsluiting van onze reis.

10-daagse REIS naar
TSJECHIË
Vertrek:
VRIJDAG 21 MEI 2021
Thuiskomst:
ZONDAG 30 MEI 2021

€ 1.195,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 195,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
21/22 mei:
Hotel Best Western Jena - Duitsland
22/29 mei:		
Hotel Sklář Harrachov - Tsjechië
29/30 mei:		
Hotel Maritim Bad Wildungen - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een goed ****-hotel
in Harrachov met uitzicht op het
Reuzengebergte. Het hotel heeft de
beschikking over een gezellige lounge,
restaurant, zwembad, etc. Alle kamers
hebben een bad/douche, toilet,
televisie en telefoon. ’s Morgens heeft
u een uitgebreid ontbijtbuffet en
’s avonds een diner of buffet.
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