
MSC – reis 2019 – Tsjechië – Praag en Noord-Bohemen 
(Praag – Děčín – Boheems kristal – Liberec – kasteel Wallenstein –  

concentratiekamp Terezín – Boheems Zwitserland) 
van woensdag 3 juli 2019 t/m woensdag 10 juli 2019 

 

PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG  
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

DAG 1 (3 juli 2019): België - Praag 

Vertrek ‘s morgens aan de afgesproken opstapplaatsen. Via Keulen, dwars door Duitsland rich-
ting Frankfurt en Nürnberg. Vrij middagmaal. Verder via Plzeň naar Praag. Aankomst in ons 
hotel. Avondmaal in hotel en overnachting. 
 

DAG 2 (4 juli 2019) : Praag 

In de voormiddag is er een eerste kennismaking met de stad van de 
100 torensà. Bezoek aan de wijk Hradčany met het Czernin-paleis, 
het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken, de Praagse burcht, 
de St.-Vituskathedraal, het koninklijk paleis, het “Gouden Straatje”, 
de Daliborgevangenis enz.  
Een wandeling over de Karels-
brug brengt ons bij het tref-
punt voor schilders, muzikan-
ten en souvenirverkopers. Vrij 
middagmaal. Bezoek aan de 

Nicolaaskerk, het kindje Jezus van Praag en verder via de 
smalle straatjes van de koninklijke route tot aan het 
oude marktplein. ‘s Avonds staat een zigeuner/fol-
klore/muziek avond met 3-gangen diner (en dranken inbegrepen) in een plaatselijk restaurant 
op het programma. Ca. 23.00u zijn we terug in het hotel 
 

DAG 3 (5 juli 2019) : Praag 

Na het ontbijt is er een geleid bezoek met 
onze gids door Staré Mĕsto, de oude stad 
met het beroemde astronomische uur-
werk (in renovatie). Bezoek aan de Joodse 
wijk Josefov met synagoge, het Joods Mu-
seum en het beroemde Joodse kerkhof. 
Indien de tijd het toelaat, naar het nieuwe 
stadsgedeelte Nové Mĕsto, met het Wen-
ceslăsplein, waar Jan Pallach zich in 1969 
in brand stak uit protest tegen de Russi-
sche onderdrukking. Het plein is eigenlijk 
een lange boulevard met deftige hotels, 

winkelgalerijen, terrasjes en bloemenkraampjes.  
Op het einde van de namiddag reizen we noordwaarts tot Děčín. Kamerverdeling en avond-
maal in het hotel in Děčín. 
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DAG 4* (6 juli 2019) : Děčín 

In de voormiddag maken we een geleide 
wandeling in het centrum van Děčín dat 
gelegen is aan weerszijde van de Elbe. 
We bezoeken er het kasteel dat boven 
de stad uittorent. We bereiken deze ko-
ninklijke vesting uit de 13de eeuw, via 
een smalle straat die omstreeks 1670 in 
de rotsen is uitgehakt. Het kasteel bezit 
ook nog een fraaie rozentuin. Na het ge-
zamenlijke middagmaal kan je genieten 
van een vrije namiddag of is er gelegen-
heid om met de reisleider een verdere 
verkenningstocht te maken in de omge-
ving. 
*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur 

 

DAG 5 (7 juli 2019) : Nový Bor en Liberec 

Na het ontbijt rijden wij via een toeristische weg naar de glas-
stad Nový Bor, gelegen in het noordwesten van Tsjechië. Hier 
bezoeken we een van de bekendste kristalfabrieken uit deze 
regio, waar we alles te weten komen over de Boheemse kris-
talindustrie. Nadien nog wat vrije tijd of gelegenheid tot be-
zoek aan het kristalmuseum.  

Na het gezamenlijk middag-
maal rijden we verder naar Li-
berec, de belangrijkste stad 
van Noord-Bohemen. Hier 
brengen we een bezoek aan het imposante stadhuis dat opge-
trokken is in renaissancestijl. Liberec is, zoals vele Tsjechische 
steden, rijk aan zowel historische als moderne gebouwen. Na 
wat vrije tijd in deze levendige stad keren we terug naar ons 
hotel. 
 

 

DAG 6 (8 juli 2019) : kasteel Wallenstein en Terezín 

In de voormiddag bezoeken we het barokke paleis van de familie Wallenstein, waar de be-
kende Venetiaanse avonturier en verleider Gia-
como Casanova de laatste jaren van zijn leven door-
bracht. In de noordvleugel en voormalige slaapka-
mer met werkvertrek worden enkele van zijn spul-
len bewaard. Gezamenlijk middagmaal. Daarna be-
zoeken we Terezín (of Theresienstadt), de stad die 
onder gruwelijke omstandigheden zijn bekendheid 
kreeg. Een geleid bezoek aan het getto en het vroe-
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gere concentratiekamp zal u met deze droevige periode uit de Tsjechische geschiedenis laten 
kennismaken. Via Ústí nad Labem en langs de oevers van de Elbe terugreis naar ons hotel. 
 

DAG 7 (9 juli 2019) : Boheems Zwitserland 

Vandaag maken we een excursie naar het na-
tionaal park České Švyćarsko of “Boheems 
Zwitserland”. Dit gebied bestaat uit bossen 
en bizar gevormde rotsen van zandsteen die 
doorsneden worden door kloven en ravijnen. 
In de voormiddag maken we een rondrit door 
dit prachtige natuurpark. Vanop het belve-
dère dat hoog op het bergmassief is gelegen, 
krijgen we een prachtig uitzicht over de Elbe. 
In Jetřichovice bewonderen we de typische 
Boheemse woningbouw van deze streek. Na 
het gezamenlijk middagmaal wandelen we in 
de 1.800m lange smalle Kamenicekloof met 
loodrechte wanden tot 150m hoog. Aan het einde van het wandelpad stappen we in kleine 
bootjes en varen dieper in dit indrukwekkende natuurgebied. Op de terugweg naar het hotel 
stoppen we nog even in Hřensko, een toeristisch stadje aan de monding van het riviertje Ka-
menice. 
 

DAG 8 (10 juli 2019) : Děčín - België 

Na het ontbijt keren we huiswaarts. Via de Sächsische Bastei, een indrukwekkend bergmas-
sief, richting Dresden. Vrij middagmaal. Verder via de Duitse autowegen naar België. Onder-
weg houden we nog de gebruikelijke stops. 

Foto 8 : Boheems Zwitserland 


