Praag
6-daagse vliegtuigreis naar Praag, Tsjechië
11 december 2022 t/m 16 december 2022
• Verblijf in centraal gelegen 5-sterrenhotel The Mozart
• Uitgebreide kennismaking met Tsjechische hoofdstad
• Populair ‘ABC’-repertoire bij de Praagse operahuizen
• Tsjechische muziek bij het Czech Philharmonic Orchestra in handen van Jakub Hr?ša &
Leonidas Kavakos

Zondag 11 december vliegen we aan het begin van de middag naar de Tsjechische hoofdstad.
We nemen onze intrek in het The Mozart Prague Hotel, in het centrum van Praag, vlakbij de
Karelsbrug en het Oude Stadsplein.
Maandag 12 december verkennen we Praag. Terwijl het gezag zich verschanste in de burcht
op de heuvel, werden op de tegenoverliggende oever van de Moldau allerlei zaken gedaan. Na
een paar eeuwen had de drukbezochte marktplaats zich ontwikkeld tot een voornaam plein, het
centrum van een web van historische straten. De Oude Stad van Praag (Staré Mesto) heeft
meer middeleeuwse en barokke verrassingen dan je in één keer kunt opnemen. Maar ook de
Nieuwe Stad van Praag (Nové Mesto) is ouder dan men op het eerste gezicht zou denken. Dit
stadsdeel is al ontstaan in 1348, toen Karel IV het historische hart van de stad wilde ontlasten
van de mensenmassa's.
Vanavond kunt u in de Dvo?ákzaal van het Rudolfinum pianokwartetten van Schumann en
Teml horen door het Dvo?ák Piano Quartet.
Dinsdag 13 december staat de burcht op het programma. De originele Praagse burcht stamt
uit 880 en is gesticht door Borovoj, de oudst bekende vorst van de Przemysliden. De huidige
gebouwen waarin de romaanse, gotische en classicistische stijlperioden verankerd zijn, vormt
een van de grootste gesloten paleizencomplexen ter wereld. Alleen de voorzijde al is een halve
kilometer lang. Het programma van het Nationaal Theater vermeldt vandaag de opera Carmen
van Bizet.

Woensdag 14 december

krijgen we een rondleiding door het Obecní d?m, het

Representatiehuis, een prachtig voorbeeld van de Praagse jugendstilarchitectuur. De ingang
valt op door zijn indrukwekkende koepel met een mozaïek dat een hommage aan Praag vormt.
Ook binnen is het gebouw voorzien van vele beeldhouwwerken, schilderingen en ornamenten
van onder meer de art-decokunstenaar Alfons Mucha. In de Staatsopera staat vanavond La
bohème van Puccini op het programma.
Donderdag 15 december brengen we een bezoek aan de Joodse wijk Josefov. Aan het eind
van de 19e eeuw werd het vroegere joodse getto, dat tot Josefov (de stad van Jozef) naar
keizer
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stadsvernieuwingsproject. Maar historische resten zijn gebleven: synagogen en een
verbazingwekkende begraafplaats houden stand, omringd door een wijk bestaande uit art
nouveau-appartementencomplexen, gebouwd op de ruïnes van het middeleeuwse doolhof van
straatjes.
Verdi’s Aida prijkt vanavond op het affiche van de Staatsopera.
Vrijdag 16 december vliegen we in de loop van de middag terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.275,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 160,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Dvorák Piano Quartet

€ 18,00

Carmen

€ 48,00

La bohème

€ 48,00

Aida

€ 48,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• KLM-vluchten met belastingen, toeslagen en CO2-compensatie
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 5 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 5-sterrenhotel The Mozart Prague
• 4 diners of lunches in goede restaurants inclusief een glas wijn
• Ruimbagage (lees hier meer over de bagageregeling bij MUSICO Reizen)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage à € 5,=
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten voorstellingen, vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds
• Reizen per trein is ook mogelijk, informeer naar de mogelijkheden
• MUSICO Reizen berekent geen boekingskosten
• Bij boeking gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en heeft u kennisgenomen van
onze paragraaf over mobiliteit

MUSICO Reizen
Korteweg 21
4438 AC Driewegen
Nederland

telefoon: 088-6870000
e-mail: info@musico.nl
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

