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PRAAG

“Een onvergetelijke cruise 
op de wilde Moldau.”



02 We verlaten de haven van Praag in de voormiddag en varen op de Moldau naar Stechovice. We 
genieten van het wisselend landschap: landelijke en wild. Vroeger was Stechovice gekend voor 
goudwinning, vandaag blijft het vermaard omwille van haar traditie van pottenbakkerij. In de 
namiddag bezoeken we het Kasteel Konopišt¿. Dit 13e-eeuwse fort ligt midden in een schilderachtig 
landschap en diende als jachtresidentie voor de Habsburgers. In de 18e eeuw onderging het een 
volledige renovatie. We bezoeken de staatsappartementen met de weelderige meubels en 
bewonderen de indrukwekkende collectie wapens en middeleeuwse harnassen van aartshertog 
Franz-Ferdinand. De aartshertog verbleef hier tot aan zijn moord in Sarajevo in 1914. Diner en 
animatieavond aan boord.

Praag - Stechovice

03 Vandaag staat het idyllisch gedeelte van de Moldau op het programma. We varen tot aan de dam 
van Slapy. De beboste heuvels aan weerszijden van de rivier, de meanders en de silhouetten van de 
kastelen getuigen van de rijke geschiedenis van de streek. We glijden door het typische Boheemse, 
romantische landschap. Het stuwmeer van Slapy wordt gevormd door een enorme damin de rivier 
de Vltava. Het meer wordt vandaag de dag veelal gebruikt voor diverse watersporten zoals water-
skiën, windsurfen en zwemmen maar ook zeilen en allerlei ander scheepvaart. De enorme 60 meter 
hoge dam, fungeert als waterkrachtcentrale voor de stroomvoorziening van het gebied. Terugkeer 
naar Praag. Diner en overnachting aan boord.

Stechovice - Slapy - Praag

Afspraak op de luchthaven van Brussel, hier maken we kennis met onze gids en stappen aan boord 
van het toestel dat ons naar de Vaclav Havel-luchthavenin Praag brengt. Onze lokale bus wacht 
op ons aan de luchthaven en brengt ons naar het historische centrum. We lunchen in een typisch 
restaurant en wandelen vandaar naar het Strahov Klooster, voor een bezoek aan de schitterende 
bibliotheek en de galerij. De autocar brengt ons naar de cruise terminal voor inscheping. 
Voorstelling van de crew welkomstcocktail, diner en overnachting aan boord.

Brussel - Praag

PROGRAMMA PRAAG CRUISE
7 dagen - 6 nachten

Van 18 tot en met 24 september 2022

info@ctt.be
www.ctt.be

2

01



06 Daguitstap naar Dresden. Bezoek aan het “Firenze aan de Elbe”. Deze, oorspronkelijk Slavische,
stad werd in de 12e eeuw gegermaniseerd door de markgraven van Meissen. Zo werd Dresden 700 
jaar lang de verblijfplaats van de Hertogen en Koningen. Dankzij het bloeiende architecturale en 
artistieke patrimonium is dit één van de belangrijkste toeristische centra van Duitsland. Lunch in een 
restaurant. In de namiddag geleid bezoek aan het Residenzschloss. Dit behoorde eerst toe aan de 
Saksische keurvorsten en later aan de Saksische koningen. Dit renaissancekasteel herbergt vandaag 
de Grünes Gewölbe of de ‘groene kluis’,die het merendeel van de schatten van de Saksische 
monarchie bevat. Terugkeer aan boord voor de terugvaart naar Praag. Als sluitstuk van deze cruise 
bieden de kapitein en de bemanning u een gala-avond aan. Overnachting.

Melnik - Dresden - Praag

07 Na het ontbijtbuffet, verlaten we het schip. Een plaatselijke bus wacht ons op aan de luchthaven 
voor de transfer naar de luchthaven van Praag. Terugvlucht naar Brussel rond de middag.

Praag - Brussel

05 Vaartocht in de voormiddag tot in Melnik aan de samenloop van de Moldau met de Elbe. Lunch aan 
boord. In de namiddag bezoeken we één van de mooiste renaissancekastelen van Bohemen: het 
kasteel van Nelahozeves. Hier leefde de familie Lobkowicz, één van de meest prominente families 
van Bohemen. Het Lobkowicz-geslacht was mecenas van o.a. Beethoven en niet zonder 
connecties met de Belgische adel. Je kunt er een rijke privécollectie aan meubels en schilderijen 
bewonderen, met o.a. werken van Rubens en Velasquez. Na afloop van het bezoek proeft u een 
selectie wijnenvan het domein. In Nelahozeves staat het geboortehuis van Antonin Dvorák. Het 
pand werd ondertussen ingericht als museum. We ontdekken er het leven en het werk van één 
van de grootste componisten van de 19e eeuw, auteur van de bekende “Symfonie uit de Nieuwe 
Wereld”. Diner en vrije avond aan boord. 

Praag - Melnik

04 Vandaag ontdekken we, onder leiding van een lokale gids, de charmes van Praag.
We beginnen bij het oudste gedeelte. Veel van de gebouwen, steegjes en pleintjes In de ruim 1000 
jaar oude “Stare Mesto”-wijk zijn stille getuigen van de belangrijkste feiten uit de Boheemse 
geschiedenis. Tijdens onze wandeling ontdekken we onder meer de Joodse wijk, het stadhuis met 
zijn beroemde astronomischeklok, de Týnkerk en de Karelsbrug. Lunch aan boord. De namiddag is 
gewijd aan het geleide bezoek aan de Burchtwijk: paleizen, kerken en kloosters flankeren er 
harmonieus de boven de hoofdstad uittorende burcht. We bezoeken de gotische St Vitus-
kathedraal, het oude Koninklijke Paleis en het Gouden straatje. Diner en Folklore avond aan boord.

Praag
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• Vluchten: Brussel – Praag – Brussel – met SN in 
Economy Classic

• Luxe touringcar ter plaatse op dag 1 vanaf           
aankomst luchthaven tot aan inscheping

• Transfer naar de Luchthaven in Praag op dag 7
• Nederlandstalige gids gedurende het volledige 

verblijf
• 6 dagen Cruise met Croisieurope op een 5-anker 

boot
• 6 nachten in een tweepersoonskajuit op het        

midden dek met airco, douche en wc
• Volpension aan boord
• Lunch in Praag op dag 1, water en 1/4 wijn                

inbegrepen
• Lunch in Dresden op dag 6, water en 1/4 wijn          

inbegrepen
• Dranken aan boord (behalve de speciale kaarten)
• Audioguidesysteem
• Bijstands-/repatriëringsverzekering tijdens de 

cruise
• Btw, haventaksen, luchthaventaksen en                 

garantiefonds

CRUISESHIP VLUCHTEN

Dit zusterschip van de MS Elbe 
Princesse bevaart de wilde Elbe-rivier. 
De fluwelen meubels met bronzen 
toetsen bezorgen het interieur een 
intieme en stijlvolle sfeer.
• Kajuiten met eigen faciliteiten    

en grote ramen
• Restaurant en bar
• WiFi
• Zonnedek

HEEN

SN 2809  BRU - PRG

09:30 - 11:00
MS Elbe Princesse II

PRIJS & INFO
Prijs per persoon :
VANAF €2.199,00 op basis van een tweepersoonskajuit
Minimum aantal deelnemers: 25 – maximum aantal deelnemers: 34.

Single supplement : € 560,00 per persoon
€

TERUG

SN 2810   PRG - BRU

11:40 - 13:15
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Inbegrepen

• Ticket voor het Strahov Klooster: gallerij en           
bibiliotheek

• Kasteel Konopiště
• Kasteel van Nelahozeves
• Huis van Dvorak
• Residenzschloss Dresden

Uitstappen en toegangstickets

• Persoonlijke uitgaven
• Vrijblijvende fooien voor gids en boord personeel
• Annulatie verzekering

Niet inbegrepen
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REISINFORMATIE
COVID-19
Reist u vanuit België naar Tsjechië? Dan moet u de volgende maatregelen 
volgen:
1. U moet een Aankomstformulier (PLF(externe link)) invullen voordat u op 
reis gaat.
2. U moet een van de volgende documenten hebben voordat u op reis 
gaat:

OF Negatief RT-PCR-resultaat (max. 72 uur voor vertrek) of antigeen-
test (max. 24 uur voor vertrek). U kunt dit formulier of het digitaal EU 
COVID-certificaat gebruiken.
OF Nationaal certificaat van vaccinatie uitgevoerd of ingevuld
OF Certificaat bewijs van genezen van covid-19 ziekte in de afgelopen 180 
dagen.

Dit is de huidige situatie, we brengen u op de hoogte van wijzigingen, kort 
voor uw afreis. Kijk ook op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/
Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/tsjechie

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa. gepubliceerd op onze website www.ctt.be.

• Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud 
van beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel-         
of luchthaventaksverhoging .

• De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.

• Wij raden aan dat reizigers die minder mobiel zijn, zich laten vergezellen door een partner die indien nodig hulp kan 
aanbieden tijdens de uitstappen.
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