Kerst in Praag
8.5

5 dagen v.a.

679,-*

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 779,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
middenklassehotel in Praag
4x ontbijt en 4x diner
kerstdiner 24 en 25 december
vrije tijd in Praag
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
historisch hart Praag & Karelsbrug
Praagse burcht & Gouden Straatje
joodse wijk met joodse
begraafplaats
Malá Strana en Sint Nicolaaskerk
jugendstil in Praag
Hotel Europa en Obecní Dum
Muchamuseum
diverse kerstmarkten

Vertrekdatum 2023
• nog niet bekend

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• entreegelden • openbaar vervoer
dag 2 t/m 4 • fooien • ruimbagage

Reisleidster Petra: “Na een uitgebreide wandeling langs de allermooiste plekjes van het met kerst extra sfeervolle Praag, genieten we van een heerlijk kerstdiner!”

Sfeervolle dagen in de Gouden Stad
Wilt u de kerstdagen in een betoverende omgeving doorbrengen? Denk dan
eens aan Praag! Op vijf verschillende plekken in het historische hart van de
Tsjechische hoofdstad dwaalt u over sfeervolle kerstmarkten, de ‘vánocní
trhy’. Bij de prachtig versierde kraampjes geniet u van gebakken kastanjes,
knapperige maïskolven en warme wijn. Ervaar het echte kerstgevoel!
Uiteraard vindt u op de markten ook allerlei leuke cadeaus voor onder de boom,
zoals Tsjechisch glas, houten speelgoed, kaarsen, kerstboomversieringen en
handgemaakte sieraden. Samen met de vele feeëriek verlichte kerstbomen,
de knusse kerststalletjes, de bakken met karpers – het traditionele Tsjechische
gerecht tijdens de kerstdagen – en wellicht een laagje sneeuw, zorgt dit voor een
wonderschoon en sfeervol decor voor een gezellige kerstreis!
Natuurlijk ziet u de beroemde hoogtepunten van de Gouden Stad, maar nu
in een prachtige kerstsfeer. Tijdens stadswandelingen bewonderen we onder
andere de Praagse burcht, de pittoreske straatjes van de wijk Malá Strana,
het gezellige Oude Stadsplein, de indrukwekkende jugendstilmonumenten en
de Karelsbrug over de ijsblauwe Moldau. Dus reis mee en bezoek de prachtige
Gouden Stad Praag tijdens de gezelligste tijd van het jaar!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5

Vlucht Amsterdam – Praag en stadsrondrit
Uitgebreide stadswandeling
Praagse burcht en vrije middag
Representatiehuis en Muchamuseum
Vrije tijd en vlucht Praag – Amsterdam

* definitief programma, vertrekdata en prijzen volgen

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

