Dag 13 Vrije dag voor een uitstap naar
Bratislava; er is openbaar vervoer van
de camping naar het stadscentrum.
Mogelijkheid om ter plaatse in te
tekenen voor een facultatieve uitstap
(met boot en bus) naar het kunsteneiland Danubiana met het Meulensteen
Art Museum, een romantisch museum
voor moderne kunst. In de late
namiddag genieten we samen van
een wijndegustatie.
Dag 14 Verplaatsing naar Camp Sojka
in de Liptov regio. Interessante stops
onderweg: Kremnica, stadje van goudmijnen en muntslaan, Banská Štiavnica,
oud mijnstadje met heerlijke atmosfeer,
of Banská Bystrica, een stadje met een
heel mooi marktplein.
Dag 15 Busexcursie (incl. lunch) met
een gevarieerd programma. In de

PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op de camping in
Bozanov, Noord-Bohemen, kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Gevarieerde wandeldag in het
Adršpach natuurpark, een labyrint van
grillige zandstenen rotsformaties, vol
grotten, spleten en plateaus. ’s Middags
een gezamenlijke lunch.
Dag 3 Met het openbaar vervoer naar
het Tsjechische stadje Broumov waar we
kennismaken met de lokale leefgewoontes en het klooster en het houten kerkje
bezoeken. In een lokale brouwerij proeven we enkele bieren.
Dag 4 Verplaatsing naar de omgeving
van Praag, ook gekend als de Gouden
Stad. Tips voor onderweg: het kasteel Sarny (in Polen) of de mooie stad
Hradec Králové.
Dag 5 Daguitstap met openbaar vervoer
voor een originele kijk op Praag o.l.v.
Maarten Bosmans (Vlaams acteur). Op
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het programma o.m. het dansende huis,
het roterende hoofd van Kafka , het
Mozart theater, het Representatiehuis
en de Karlsbrug. Gezamenlijke
lunch met een Praags broodje en
enkele proevertjes.
Dag 6 Vrije dag om Praag op eigen ritme
verder te verkennen. Mogelijkheden te
over: wandelen door de Joodse wijk, een
bezoekje aan de burcht of de kathedraal, het astronomische uurwerk …
Dag 7 Busexcursie met op het programma de Karlštejn-burcht, de meest
bekende van Tsjechië, gebouwd in de
14de eeuw en bedoeld als bewaarplaats
voor de kroonjuwelen, heilige relikwieën en de rijksschatkist. Daarna
trekken we naar de Bohemia Crystal
fabriek, waar de traditie van loodkristalproductie in stand wordt gehouden.
Dag 8 Verplaatsing naar de camping in
Chvalšiny (Zuid-Bohemen). Onderweg
zeker tijd vrijmaken voor het stadje
Kutná Hora (Unesco Werelderfgoed),

de burcht Konospiště of de stad
České Budějovice.
Dag 9 Busexcursie naar de prachtige
historische stad Český Krumlov, gelegen
in een lus van de Moldau. We bezoeken
er het kasteel in de oude binnenstad en
het baroktheater.
Dag 10 Rustdag. Suggesties: recreatie om
en rond het Lipnomeer, een wandeling
tussen de boomtoppen en dan met een
step naar beneden, met een skilift de
berg op, een bezoek aan de stad of aan
het kasteel Rožmberk.
Dag 11 We verlaten Tsjechië en verplaatsen ons naar de omgeving van Bratislava.
Een aanrader voor onderweg is de mooi
bewaarde middeleeuwse stad Telč.
Dag 12 Met het openbaar vervoer naar
Bratislava, hoofdstad van Slovakije en
parel aan de Donau, voor een begeleide
wandeling in het oude stadscentrum. We
bewonderen de kathedraal, de stadspaleizen en de burcht. ’s Middags een
gezamenlijke lunch.
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Een rondreis door twee landen in hartje Europa waarbij we op een aangenaam tempo
genieten van een wondere natuurwereld met vele gezichten: natuurparken met
beschermde fauna en flora, lieflijke groene valleien, spectaculaire kloven en watervallen.
Te midden van dit natuurkader ontdekken we tal van kastelen, imposante burchtruïnes,
traditionele boerendorpen, openluchtmusea en typische houten huizen en kerken. We
gaan ook op verkenning in de twee hoofdsteden: de Tsjechische hoofdstad Praag en het
minder bekende Bratislava. En dan hebben we het nog niet gehad over onze vlottentocht
op de Dunajec-rivier op de grens met Polen, ons bezoek aan een kristalfabriek, een bierproeverij en wijndegustatie, over gezellig tafelen met folklorezang en -dans ...
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IMPOSANTE BURCHTEN, TYPIS
E
DORPJES EN EEN ONGEREPTCH
NATUUR- EN BERGWERELD E

voormiddag bezoeken we de houten
kerk van Svätý Kríž en de sprookjesachtige grotten van Demänová. Na de lunch
rijden we naar de waterval van Lúčky en
ondergaan we de tijd in het bergdorpje
Vlkolínec waar we ook nog verwend
worden met een proevertje.
Dag 16 Een welgekomen rustdag.
’s Avonds een gezamenlijk diner in
het Sojka Resort met folkloredans
en –muziek.
Dag 17 Een culturele hoogdag!
Busexcursie naar de Unesco
Werelderfgoedstad Levoča met de kerk
(basiliek St. James) waarin zich het
hoogste retabel ter wereld bevindt. Na
de gezamenlijke lunch in een typische
zaak brengt de bus ons naar het kasteel
Spiš, de grootste burchtruïne van
centraal Europa.
Dag 18 Verplaatsing via de Hoge Tatra
naar de camping in de regio Zamagurie.
Een aanrader voor onderweg is het openluchtmuseum van Pribylina.
Dag 19 Vandaag varen we met een houten
vlot over de Dunajec-rivier, op de grens
met Polen. Daarna op verkenning naar
Červený Kláštor, een kleine gemeente
met iets meer dan 200 inwoners, waarvan de naam is ontleend aan het klooster
Červený Kláštor (Rood Klooster). Als
afsluiter een afscheidsdiner, opgeluisterd
met lokale muziek.
Dag 20 Einde en individuele terugreis. Wie via Polen terugreist kan een
bezoekje inplannen aan Krakau of
Wrocław. △

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.339
per bijkomende pers.
(vanaf 3de pers.):
op aanvraag
alleenreizende:
€ 1.710
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden (incl. elektriciteit waar
mogelijk en taksen) • 4 busexcursies (dag 7,
dag 9, dag 15 en dag 17) incl. toegangsgelden
zoals beschreven in het programma • tickets
openbaar vervoer dag 2, dag 3, Praag (2 dagen)
en Bratislava (2 dagen) • toegangsgelden
Adršpach natuurpark, Broumov klooster,
kathedraal van Bratislava, burchtruïne Spiš en
Červený Kláštor • Vlottentocht (incl. vervoer)
dag 19 • 2x diner, waaronder 1x met folklore en
1x met lokale muziek • 4x tweegangenlunch en
1x lunch Praags broodje • 2x proevertjes dag 5
en dag 15 • wijndegustatie dag 13 • bierproeverij dag 3 • welkomstdrink en extra drinks •
fooien buschauffeurs• Nederlands sprekende
begeleiding op alle uitstappen• reisbrochure

NIET IN PRIJS INBEGREPEN
Wegenvignetten, tolgelden Tsjechië, Slovakije,
Oostenrijk, Polen

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Etienne Ydens

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 mei 2021

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of via www.vkt.be/reizen
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