
>> Reis per luxe touringcar 
      met  gratis ontbijt  met vers  
      appelsiensap op de bus tijdens  
      de heenreis  
>> 3 x overnachting in half pension  
      in Hotel Duo **** 

 

 
>> DO 26.03-ZO 29.03.2020    299 € 

 

 
>> 1 x 3u  gids in de Praagse burcht 

>> 1 x 1u boottocht op de Moldau  
     inclusief drankje 
>> 1 x kabelbaan treintje naar de  
     top van de Petrin heuvel 
>> toeristen tax 

Praag—de magische gouden stad 
>> Met lekker avondeten in buffet vorm en live muziek in hotel 

>> Aangename excursies met mooie bezienswaardigheden 

Ahoj op de prachtige plek op de legendarische Moldau! Vind je geluk in een van 

Europa's mooiste historische parels. Praag betovert ons elk seizoen. Is er iets 

beters in de winter dan in een van de liefdevol ingerichte cafés? En om je vin-

gers warm te maken voor een warme chocolademelk en de mensen voorbij zien 

gaan? The Golden Autumn tovert een glimlach op je gezicht. Verleidelijke geu-

ren en kleuren waar je alleen maar gaat staan. Iedereen die ooit verliefd is ge-

worden op Praag, blijft terugkomen.  

Zeker op ons to do lijstje in Praag is het “Praszký Hrad”, ofwel de Burcht van 

Praag, de grootste burcht en één van de grootste gesloten paleizencomplexen 

ter wereld. De burcht is gelegen op de Hradčany en bevat een grote verzameling 

van bouwwerken, waaronder kerken, paleizen en tuinen. Hiermee heeft het naast 

een plaats op de Werelderfgoedlijst van UNESCO ook een plek in het Guinness Book of 

World Records. Het is dus ook niet verwonderlijk dat de burcht de meest bezochte be-

zienswaardigheid van Praag is!   Wat we ook zeker en vast gaan doen is met een kabel-

baan naar de top van de Petrin heuvel. Zo heeft u een mooi zicht over de stad. 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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TJECHIE/ Praag 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIE PAKKET 26 € 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  DONDERDAG 26.03.2020 

Heenreis vroeg in de ochtend  

met onderweg een stop in 

Frankfurt am Main. 

Overnachting in hotel Duo**** 

DAG 3  ZATERDAG 28.03.2020 

Kabelbaan tocht naar de top van 

de Petrin heuvel. Namiddag 

boottocht op de Moldau en vrije 

tijd in de stad. 

Overnachting in hotel Duo**** 

DAG 2  VRIJDAG 27.03.2020 

Op  pad met onze gids naar de 

Praagse burcht 

Overnachting in hotel Duo**** 

DAG 4 ZONDAG 29.03.2020 

Terugreis huiswaarts met onder-

weg stops. 

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 

PRIJSKNALLER !!! 

https://www.reisroutes.be/blog/praag/

