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Dresden & Praag



Stedenreis naar Dresden 
& Praag
D.V. 1 t/m 5 mei

Tijdens deze stedenreis bezoeken we eerst Dresden 
in het voormalige Oost-Duitsland. Deze stad is in de 
Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd door bom-
bardementen. Hoewel een groot deel van de gebou-
wen in de binnenstad herbouwd is, lijken ze oud. 

In Praag laten we u de bekende bezienswaardighe-
den zien, zoals de Karelsbrug, het oude stadsplein 
met het standbeeld van Johannus Hus, de Praagse 
Burcht en de grote Sint-Vituskathedraal. Een gids 
neemt u mee naar de Joodse Wijk.

Leendert Wolters, uitgezonden door de GZB en 
columnist bij het RD, woont met zijn gezin sinds 
2013 in Praag. Hij is werkzaam bij de Tsjechische 
Evangelische Alliantie en vertelt over zijn werk als 
kerkplanter bij Network Praha.
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Het interieur van de 
Sint-Vitus in Praag

Gezicht op de Praagse Burcht

Het standbeeld van 
Johannes Hus in 
Praag

Aad van Toor | reisleider, oud-journalist 
van het Reformatorisch Dagblad
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De eerste dag vertrekken 
we, na de koffie met wat 
lekkers in Apeldoorn, 
richting Dresden.
We maken een lunchstop 
(lunch is voor eigen reke-
ning) ten noorden van het 
Harzgebergte in het cen-
trum van de historische 
stad Braunschweig. Deze 
Hanzestad werd begin 10e 
eeuw gesticht. Er zijn nog 
veel historische gebouwen 
te zien, zoals de Dom. Ook 
heeft het centrum tal van 
restaurants en winkels. 
We vervolgen onze weg 
naar het hotel in Dresden.

Wederopbouw
’s Morgens op de tweede 
dag begint onze kennis-
making met Dresden, 
onder leiding van een gids 
die ons de belangrijkste 
bezienswaardigheden laat 
zien. Een ideale combina-
tie van een rondrit en een 
wandeling. Bijzonder is de 
manier van wederopbouw 
na de Tweede Wereld-
oorlog: er is een nieu-
we oude stad gemaakt. 
Tijdens onze tour zien we 
o.a. de Frauenkirche en 
paleiscomplex Zwinger. 
De Frauenkirche, die na 

Dag 1 en 2
Maandag 1 en dinsdag 2 mei

de Duitse eenwording 
uit zijn ruïnes is herre-
zen, is misschien wel de 
belangrijkste kerk van het 
protestantisme. Op een 
steenworp afstand van 
de Elbe ligt paleiscom-
plex Zwinger. Dit barokke 
gebouw is in opdracht van 
August de Sterke tussen 
1709 en 1732 opgericht. 
Zwinger betekent letterlijk 
‘tussen de muren’. Het is 
een hoogtepunt in Dres-
den. De binnenplaats is 
gratis te bezoeken. Na de 
lunch heeft u even de ge-
legenheid om zelf de stad 

te ontdekken. ’s Middags 
maken we een rondvaart 
over de Elbe en genieten 
we van de steile hellin-
gen, die begroeid zijn met 
wijnranken, afgewisseld 
door historische kastelen. 
Geniet van het samen-
spel van architectuur, 
wijnbouw, landschap en 
geschiedenis.

De Frauenkirche in Dresden is een evange-
lisch-lutherse kerk in hoog barokke stijl

Wijnhellingen langs de ElbeHet Paleisomplex Zwinger is 
een absoluut hoogtepunt in 
de stad
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Voordat we naar Praag vertrekken, bezoeken we eerst 
nog het DDR Museum. In ‘Welt der DDR’ waant u zich 
even terug in de DDR. In het museum ziet u o.a. Tra-
banten in alle soorten en maten, kinderspeelgoed en 
kleding en u neemt een kijkje in de oude Oost-Duitse 
klaslokalen.

Joodse wijk Praag
Rond de middag komen we aan in Praag. Nederlands-
talige gidsen nemen ons mee door de Joodse Wijk. Dit 
stadsdeel was vroeger dichtbevolkt en kent veel nauwe 
steegjes. Het werd door de bevolking ‘het Joodse getto’ 
genoemd. Door de eeuwen heen vonden er verschillen-
de vervolgingen plaats. In de 19e eeuw kregen de Joden 
onder keizer Jozef II van het Roomse Rijk meer vrijhe-
den. Het getto werd daardoor naar de keizer vernoemd: 
Josefov. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het 
grootste deel van de Joodse bewoners van Josefov door 
de nazi’s afgevoerd naar concentratiekampen. Na deze 
indrukwekkende middag gaan we naar ons hotel om in 
te checken.

’s Avonds na het diner geeft Leendert Wolters een lezing 
over zijn evangelisatiewerk. Hij is met zijn gezin uitge-
zonden naar Tsjechië. Hij schrijft hier ook columns over 
in het RD. Sinds 2015 vormen ze met een groepje jonge 
christenen een nieuwe gemeenschap. Ze werken samen 
met de Tsjechische Evangelische Alliantie. Dit doen ze 
in samenwerking IZB-Focus.

Dag 3 | woensdag 3 mei

Het DDR museum bevat een groot aantal Trabantjes

De Oude Joodse Begraafplaats ligt in de Joodse Wijk
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Deze ochtend vertrekken 
we naar het centrum van 
de Gouden Stad. Onder 
leiding van een gids wan-
delen we langs de belang-
rijkste bezienswaardig-
heden. We lopen over de 
prachtige gotische Karels-
brug, die zeker 600 jaar 
oud is. De bijzonder mooie 
beelden van heiligen en 
religieuze taferelen die de 
brug sieren, waren ooit 

bedoeld om de mensen 
terug in de kerk te krijgen. 
Bij het Oude Stadsplein 
staan we stil bij het stand-
beeld van Johannus Hus. 

Praagse burcht
’s Middags vervolgen we 
onze ontdekkingstocht 
door Praag en bezoeken 
we de Praagse Burcht (zie 
foto). Deze is gebouwd in 
de 9e eeuw en heeft een 

Dag 4 en 5
Donderdag 4 en vrijdag 5 mei

oppervlakte van 7,5 ha. Ga 
terug in de tijd en wandel 
over de binnenpleinen, 
langs paleizen en bezoek 
de grote Sint-Vituskathe-
draal. 

Vrijdagmorgen vertrekken 
we richting Nederland. 
Uiteraard stoppen we on-
derweg nog een paar keer. 
We sluiten de reis af met 
een driegangendiner. 
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Het Reformatorisch 
Dagblad is inhoudelijk 
verantwoordelijk voor 
deze reis. Wij zorgen voor 
de reisleiding en hebben 
de inhoud van deze reis 
bepaald. De organisatie is 
uitbesteed aan de chris-
telijke reisorganisatie 
Zang-reizen. Op deze reis 
zijn de algemene (annu-
lerings-)voorwaarden van 
toepassing en geldt de 
ANVR/SGR garantie en het 
calamiteitenfonds.

Om mee te kunnen gaan, 
dient u mobiel te zijn en 
goed te kunnen lopen.

Bij de prijs inbegrepen:
• Vervoer per luxe tou-

ringcar Comfort Class
• Koffie en thee met lek-

kers bij vertrek vanuit 
Apeldoorn

• 4 overnachtingen in 
**** hotels met ontbijt 
en diner

• Driegangen afscheids-
diner op dag 5

• Genoemde excursies 
en entreegelden zoals 
in het programma 

vermeld
• Calamiteitenfonds  

€ 2,50 per boeking
• Praag: Bezoek Joodse 

Wijk met gids, entree 
Joods Museum, inclu-
sief begraafplaats en 
synagoge, stadswan-
deling en rondrit met 
gids, entree en rond-
leiding Praagse Burcht 
met gids

 
Niet bij de prijs  
inbegrepen:
• Uitgaven van persoon-

lijke aard
• Overige niet genoem-

de entreegelden en 
excursies

• Overige niet genoem-
de maaltijden, zoals 
lunches en drankjes 
bij diners 
Reis- en annulerings-
verzekeringen

• Fooien 

Opstapplaatsen
• Bergen op Zoom NS 

station 04.50 uur.
• Rotterdam metrostati-

on Capelsebrug 05.30 
uur.

Informatie en prijzen • Meerkerk parkeerplaats bij 
La Place aan de A27 06.30 
uur.

• Apeldoorn RD-gebouw 
07.45 uur (vertrek 08.30 
uur) U kunt uw auto op de 
afgesloten parkeerplaats la-
ten staan, is wel voor eigen 
risico.

Prijzen
RD-abonneeprijs € 779,- p.p. 
Niet-abonnees betalen € 829,- 
p.p. Toeslag eenpersoonskamer 
€ 135,-. 

U kunt bij de boeking een 
annulerings- en reisverzeke-
ring afsluiten bij Allianz Global 
Assistance. De annuleringsver-
zekering bedraagt 6,5% van de 
totale reissom, exclusief 21% 
assurantiebelasting over de 
premie. Poliskosten € 5,45.
De kosten voor de reisverzeke-
ring (Europadekking) bedragen 
€ 1,86 per persoon per dag. 
Poliskosten € 5,45. Sluit u beide 
verzekeringen af, dan betaalt u 
maar 1x poliskosten € 5,45. 

Aanmelden
Meld u aan uiterlijk vóór 1 
maart via beleefenontmoet.nl 
of via het bijgevoegde inschrijf-
formulier.

Hotelinformatie
In Dresden verblijft u in het 
viersterren Mercure Hotel 
Riesa Dresden Elbland. Het ligt 
direct aan de rivier de Elbe. Alle 
kamers zijn voorzien van air-
conditioning en gratis WiFi. Er 
is een fitnessruimte aanwezig.

In Praag verblijft u in vierster-
ren Hotel International Praque, 
gelegen in een rustige woon-
wijk. Het hotel bevindt zich 
op 2 km van het centrum van 
Praag en op 1 km afstand van 
de Praag Burcht. De kamers 
zijn voorzien van airconditi-
oning, koelkastje, badkamer 
met bad of douche, koffie- en 
theefaciliteiten op de kamer en 
gratis WiFi.



De bekende gotische Karelsbrug in Praag is ruim 600 jaar oud


