PRAAG 2019
Praag is de hoofdstad van Tsjechië, een land
dat bezig is zich te ontworstelen aan de
erfenis van ruim 50 jaar communisme. Het
land oriënteert zich in economisch, sociaal
en cultureel opzicht op West-Europa en
heeft zich afgekeerd van Rusland, waarmee
het ten tijde van het communistisch regime
een sterke band had. Tsjechië heeft nu
aansluiting bij de Europese Unie. De
invoering van de euro laat nog op zich
wachten. Het verschil in welvaart met de
West-Europese landen is nog steeds groot.
Dat blijkt vooral op het platteland.
Praag heeft een buitengewoon fraai
centrum met veel (eigenlijk alleen maar)
oude gebouwen die een weerspiegeling
vormen van de ontwikkeling van de
bouwkunst: romaans, gotisch, renaissance,
barok, neo-klassiek, jugendstil. Er is de
afgelopen 20 jaar veel energie gestoken in
de restauratie van de binnenstad. Bekend
zijn de Praagse Burcht met de St.
Vituskathedraal en het Gouden Straatje, de
Karelsbrug, de Joodse Wijk, het Oude
Stadsplein met de astronomische klok en
het Wenceslasplein. Mocht je aan het eind
van de werkweek nog geld over hebben dan
zou je de P.C Hooftstraat van Praag nog even
kunnen bezoeken, Parizska. Het straatbeeld
wordt bepaald door de dure winkelketens
en exclusieve auto’s.
De verkenning van de binnenstad vormt een
belangrijk onderdeel van de werkweek,
aangevuld met een bezoek aan de Joodse
wijk , het Strahov klooster met een
prachtige oude bibliotheek, en een
klimmetje op het mini Eiffeltorentje om te
genieten van een fantastisch uitzicht. Op het
programma staat verder een excursie naar
het voormalige concentratiekamp Terezin.
In het programma zitten culturele
activiteiten die je mogelijk kunt gebruiken
bij het vak culturele en kunstzinnige
vorming, of waar je een PWS aan vast kunt
knopen. Vooral voor leerlingen met het
profiel CM is Praag interessant: behalve de

rijke culturele geschiedenis, biedt het een
overvloed aan muziek en theater.

Karelsbrug

We logeren in een hotel in Praag, op basis
van logies en ontbijt. Met de metro kan de
stad snel worden doorkruist. Het openbaar
vervoer is goedkoop en functioneert goed,
op de dagen dat we er veel gebruik van
maken, krijg je een dagkaart.
Vanuit Drachten reizen we per bus naar
Praag . We vertrekken in de nacht van
zondag 5 op maandag 6 mei om 0.00 uur
(23.45 verzamelen). Dat is een dag eerder
dan andere werkweken; we reizen ook lang.
Maar zo kunnen we maandagmiddag al
tijdens de heenreis de excursie naar Terezin
doen en blijven we het grootste deel van de
rest van de week in Praag. Een dag
bezoeken we het Boheemse paradijs
gecombineerd met een andere activiteit.
Op donderdagavond verlaten we Praag
weer voor de busrit naar Drachten, waar we
in de loop van de vrijdagochtend aankomen.
O ja, nog even dit. Sinds kort is een
identiteitskaart voldoende om Tsjechië
binnen te komen. Hij moet wel 3 maanden
geldig zijn bij binnenkomst.
Praag
- Midden-Bohemen
- 50º  5’ NB en 14º  25’ OL
- 1,2 miljoen inwoners
- 496 km 2 (3x gem. Smallingerland)
- Moldau (440 km, langste rivier Tsjechië)
- Praagse Burcht 70.000 m2 (+/- 10
voetbalvelden )
- 57 metrostations, kortste afstand tussen
- Hlavni Nádraží (Centraal Station) en
Muzeum (425 m)
- Tsjechische uitvindingen: suikerklontje,
zachte lenzen + bliksemafleider.

Programma (onder voorbehoud: nog
enkele aanvullingen of wijzigingen
mogelijk)
Ma: Terezin + aankomst Praag
Di: Praag in selfies en andere kennismaking
met de stad
Wo: fabriek, Boheemse paradijs en ‘s
avonds een activiteit.
Do: Joodse wijk en vrije middag. ‘s Avonds
afsluitend diner + vertrek Drachten

De prijs van de werkweek Praag zal
ongeveer €320,- bedragen, afhankelijk van
het aantal deelnemers, en de koers van de
Tsjechische Kroon . In dit bedrag zijn 3
overnachtingen begrepen, 3 keer ontbijt , 4
keer diner , 3 keer lunchgeld , de busreis en
de excursies.
Voor nadere informatie kun je terecht bij:
Mevrouw Hollander, mevrouw Van Seijst,
meneer Van der Veen, meneer van Wieren
en meneer Zijlstra.

Oude stadsplein

