
Programma reis Praag
Intro :
Juli 1989 was ik met een aantal medestudenten aangenaam verrast met een ‘eerste zit’ in 
de eerste kandidatuur rechten. We besloten met de wagen naar Praag te gaan, dat net 
bevrijd was van ‘de communisten’.
In Praag was er nog het systeem dat toeristen een hotel werd toegewezen. Wij belandden 
in hotel ‘Savoy’. (Dat hotel bestaat vandaag nog, maar is thans zeer duur geworden.) In de 
kelder van dat hotel ontmoetten we drie soldaten. Ze zaten daar uren met één pint. We 
kwamen met hen in gesprek en gaven met plezier een rondje. Ze konden ons niets 
terugbetalen en stelden voor om ons een rondleiding te geven in de stad. Dat was en is 
nog steeds de basis van heel veel van mijn kennis van Praag. Tot op vandaag kom ik op 
plaatsen die niet in de talrijke reisgidsen geraakt zijn. Telkens ik in Praag ben denk ik aan 
hen, die drie arme soldaten, die met zo veel liefde hun stad hebben gepresenteerd.
Sinds 1989 ben ik ongeveer tweemaal per jaar naar Praag gereisd. De stad is van een 
zwartgeblakerde vuile omgeving herrezen tot een blinkende opgepoetste parel. Praag is 
nu ‘trendy’, volledig in. De (virtuele) wandeling die ik met je wil doen geeft een zicht op de 
stad en geeft je – hoop ik - de sfeer en de goesting mee om steeds weer terug te keren …

Dag 1:
• Ochtendvlucht: vertrek in Brussel om 8u en aankomst in Praag om 10u.
• Met een taxi naar het hotel, inchecken, opfrissen.
• Rond 11u verzamelen en aperitief in ‘U Celena’, een prachtige taverne aan de 

‘Kruittoren’. Vandaar wandeling naar het Representatiehuis , Plein Oude Stad, tot 
Karelsbrug.

• Middageten in een wijnbar (niet terug te vinden in enige gids): een lekkere kaasschotel 
en lekkere lokale wijn voor 15 € pp.

• Rond 19 u naar hotel: verfrissen, verpozen.
• Rond 20 uur eten in ‘Dancing Building’: een zeer goed restaurant met prachtig kader en 

een magnifiek zicht op de stad, voor ongeveer 50 € pp.
• Afsluiten met een bezoek aan grootste disco van Oost-Europa, een voormalig badhuis 

(de zwembaden zijn omgebouwd tot dansvloeren), met telkens een andere thema per 
verdieping (bv. niveau 1 : disco jaren 90, niveau 2 : Techno, …)

Dag 2:
• Voormiddag: shoppen. Er zijn ontelbare mooie winkels in Praag. Onlangs was er de 

opening van een gigantisch complex, de Praagse ‘Harrods’.
• Middag : verzamelen in het zeer trendy restaurant ‘Togo’, een Italiaans restaurant met 

een kaart met voor elk wat wils. Hoewel het adres vooral gekend is door de ‘nieuwe 
rijken’ van Praag, heb je voor een 20€ hier van zeer behoorlijk eten genoten 

• Namiddag : verder shoppen of een bezoek aan de Joodse Wijk (liefst met gids): zeer 
aangrijpend, maar ook zeer mooi.

• Avond: eten in ‘La Kampa’, een restaurant aan de oever van de Moldou (Vltava), bij mooi 
weer op terras, anders binnen, voor ongeveer 50 € pp.

• Opnieuw de dag afsluiten met een bezoek aan een disco: ‘Den Bokkal’. Deze disco 
bevindt zich op de drukste plek in Praag en is als het ware een glazen bokaal op een 
hoogbouw. Ik noem het ‘den bokkal’ maar het heeft officieel uiteraard een andere naam, 
die ik niet kan uitspreken. In elk geval, het is een hele leuke dancing met een mooie 
loungebar buiten (met heel mooi zicht op de stad) en met veel optredens van 
paaldansers, vrouwen en mannen!



Dag 3:
• Een bezoek aan de burcht en de ‘kleine zijde’: fysiek zwaar maar oh zo mooi. Om 9u 

met de taxi naar boven.  Achtereenvolgens een bezoek aan het ‘Strahov’ klooster 
(bezoek bibliotheek), de Kloosterbrouwerij en het ‘Lorretto’ klooster.

• Aperitief in een unieke drankgelegenheid die tot op vandaag uit de toeristische gidsen is 
gebleven.

• Midageten in zeer typisch Praags restaurant (voor 15 € pp).
• Bezoek aan de burcht, de St. Vitus Kathedraal, de Raadzaal Karel V, de St. Joris 

Kathedraal, het Gouden Steegje, enkele kasteeltuinen, de St. Nikolas basiliek en de 
Karelsbrug.

• Een dik verdiende pint in kroeg ‘Che Gevarra’!
• Rond 19 u naar hotel: verfrissen, rusten.
• Rond 21 uur : eten in restaurant ‘David’, een restaurant dat ik nog ken van die soldaten, 

een echte aanrader. ‘David’ is een klein restaurant en heeft een zeer mooi decor. Het 
digestief wordt hier geschonken in ‘dancing glasses’, heel cool én heel lekker! Reken op 
een 40 € pp.

• Niet té laat naar bed, want de volgende dag vliegen we huiswaarts om 8u.


