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CAROLUS-PRIMA TOURS BEGELEIDE THEMAREIS per luxe-autocar  
Tsjechië Advent in Praag 
 
De kerstperiode is ongetwijfeld de mooiste tijd van het jaar om Praag te bezoeken. Vanaf 
eind november tot eind december is de stad helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer. 
Weinig steden zijn zo feeëriek aangekleed als de Tsjechische hoofdstad. Een reden te meer 
om voor Praag te kiezen als citytrip tijdens die periode. Voor cultuurliefhebbers is het 
dagelijkse Praag al een schat. Maar als op de pleinen de reusachtige kerstengelen oplichten 
en de feestverlichting aanschiet, baadt de stad in een sprookjessfeer… Heerlijk genieten van 
warme drankjes, kerststalletjes, een magische sfeer, lekker eten, op-en-top gezelligheid en 
met wat geluk enige sneeuw. Een ideale citytrip dus voor de eindejaarsperiode, met 
bovendien een verblijf in het hartje van Praag! 
 

Advent in Praag 4 dagen 
Afstand: Mol-Hasselt-Praag: ca. 895 km 
 
Programma :  
1e dag   
's Morgens vertrek vanuit de opstapplaatsen richting Keulen, Frankfurt en Würzburg. 
Facultatief middagmaal onderweg. Verder via Nürnberg en Pilsen naar Praag. In de 
vooravond aankomst in ons hotel. 
 
2e dag  en 3e dag 
De grote kerstmarkten bevinden zich op het Wenceslasplein, het Oude stadsplein en het 
Plein van de Republiek. Deze zijn op wandelafstand verbonden door historische straatjes vol 
winkeltjes, kunstgalerietjes, eethuisjes en muziekkelders die voor de kersttijd extra versierd 
en opgesmukt zijn. Halfweg de Karelsbrug leidt een trap naar de kades van de andere oever. 
Hier is een 4e kerstmarkt waar alleen eigengemaakte spulletjes verkocht worden, met overal 
houtskoolvuurtjes en glühweinstalletjes om het helemaal warm te krijgen.  
Voor de liefhebbers wordt ter plaatse de mogelijk 
heid geboden om 2 stadsbezoeken (Nederlandstalig) te reserveren:  
stadsbezoek Oude Stad (3 uur) : + € 10/persoon (exclusief inkomgelden) 
stadsbezoek Praagse Burcht (3 uur) : + € 10/persoon (exclusief inkomgelden) 
 
4e dag   
Na een verzorgd ontbijt in het hotel vertrekken we rond 07.30 uur huiswaarts via de Duitse 
autowegen. Facultatief middagmaal. Aankomst omstreeks 19.30 uur. 
 
 
Hotel-info 
Hotel Ambassador Zlata Husa is een 5*-luxe hotel, gelegen in het hart van Praag, aan de 
voetgangerszone op het Wenceslasplein en op 400 m van de Oude Markt.  De ruime kamers 
zijn uitgerust met bad of douche en toilet, haardroger, satelliet-TV, safe, telefoon, minibar 
en WiFi. Verder beschikt het hotel over restaurants, bar en wellness-ruimte. In de omgeving 
van het hotel bevinden zich ook nog tal van lokale restaurants, cafés en bars.  



Logies: 1A: standaard éénpersoonskamer; 2A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.).  
 
 
4-DAAGSE BEGELEIDE THEMAREIS PER LUXE-AUTOCAR 
AFREISDATUM  PRIJS PER PERSOON IN  

TYPE 2A MET ONTBIJT 
 
01/12/2019   € 319 
 
TOESLAG :  
1A: + € 114.  
INBEGREPEN :  
vervoer heen en terug met luxe autocar; 3 overnachtingen in centrum van Praag basis kamer 
en ontbijtbuffet.    
NIET INBEGREPEN :  
2 stadsbezoeken: Oude Stad en Praagse Burcht (ter plaatse te reserveren); persoonlijke 
uitgaven; reisverzekering.  
VREEMDE MUNTEN :  
onderweg euro;  
ter plaatse Tsjechische kroon. 
Tsjechische kroon, 100 CZK = ca. € 3,88. 
REISFORMALITEITEN :  
geldige identiteitskaart volstaat.  
Kinderen Kids-ID.  
 
Verzekeringstarief :  
globale reisverzekering : € 4,80/dag/persoon 
enkel annuleringsverzekering : € 4,20/dag/persoon 
 
Programma onder voorbehoud van wijziging 

 
 


