
 

 
Datum :  07-10-2022 

Ons kenmerk :  JL 5-6/KTA/kpw 

Onderwerp :  Reis naar Praag 

 
 
 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangen jullie de reisinformatie voor onze aanstaande reis naar Praag. Door drukte bij de 

reisorganisatie komt de informatie later dan gepland, waarvoor excuses. We vertrekken op maandag                      

10 oktober en we komen terug op vrijdag 14 oktober. 

Voorafgaand aan het programma volgen onderstaande belangrijke mededelingen: 

• Zorg voor een geldig identiteitsbewijs (een rijbewijs is geen geldig ID bewijs in het buitenland!).                 

Dit mag een ID kaart of een paspoort zijn. Voordat je de bus instapt, wordt dit gecontroleerd! 

• Vertrek bij school maandag 10 oktober om 07:00 uur. De bus staat voor om 06:45 uur.                      

Zorg dat je op tijd bent! Op vrijdag 14 oktober is de verwachte aankomsttijd 21:00 uur. 

• Afmetingen bagage: een weekendtas is het handigst en bij koffer denken aan handbagage 40x20x55), 

anders past het niet in de bus.  

• Eten en drinken in de bus mag (zo netjes mogelijk) maar liever geen chips!). 

• Geen pinda’s, pindakaas boterhammen, Snickers in de bus i.v.m. ernstige allergie leerling. 

• Groepjes leerlingen in Praag melden zich bij een vaste begeleider. 

Dit kunnen we doen volgens slaapkamerindeling. De exacte indeling volgt nog. 

• Er is een fitnessruimte en een binnenzwembad in het hostel waarvan we gebruik kunnen maken,             

dus zwemkleding mag mee. 

• Neem handdoeken mee, het hostel voorziet hier niet gratis in. 

• Trek makkelijke schoenen aan, we lopen veel! 

• Houd je aan de afspraken die de docenten met jullie hebben gemaakt, we zijn met een grote groep 

dus houd rekening met elkaar, dan houden we het gezellig! 

• Ga niet alleen op pad, zorg dat je in je vrije tijd met een groepje bent. 

• Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent. 

Begeleiders van deze reis:  

Mevr. Brackmann, mevr. de Gooijer, mevr. Kooiman, mevr. Mulder, mevr. Scholten, dhr. Snelders, dhr. Van 

Zantvoort, mevr. Kootstra (coördinatie / aanspreekpunt, tel. +31624801868). 

We gaan er samen een mooie week van maken, hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij! 

Met vriendelijke groet, Astrid Kootstra. 



 

 

Stedenreis 6V Praag 

10-14 oktober 2022 

Nog even en dan is het zover, onze stedenreis naar Praag! Ik wil jullie graag meer vertellen 

over deze prachtige stad en wat we daar allemaal gaan bezoeken. 

Met alle historische hoogtepunten die er te bezoeken zijn, is Praag een van de mooiste  en 

minst aangetaste hoofdsteden van Europa. Het oude centrum is prachtig, met de 

beroemde klokkentoren en de indrukwekkende Karelsbrug (die overigens alleen 

toegankelijk is voor voetgangers).  

 

Uiteraard mag een bezoekje aan de Praagse Burcht   ook niet ontbreken. Niet alleen op het 

gebied van architectuur is er veel te ontdekken  in Praag, ook is er veel te zien op het 

gebied van musea en geschiedenis.  

De Tsjechische hoofdstad, ook wel "De Gouden Stad" en "De Stad met de Honderd 

Torens" genoemd, is een veelzijdige stad, waar jullie allerlei mooie dingen gaan bezoeken.



 

 

 Wist je dat: 

• Tsjechië pas sinds 1993 een zelfstandig land is? Voor die tijd was het  land onderdeel van 

Tsjecho-Slowakije.  

• Er meer dan 1 miljoen mensen in Praag wonen? Om precies te zijn 1,309 miljoen op het 

moment. 

• Tsjechië 12 locaties heeft die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan, waaronder het 

historische centrum van Praag? 

• De Praagse Burcht het grootste kasteel ter wereld is? Alleen de  voorzijde van het kasteel is 

ongeveer een halve kilometer lang! 

• De Tsjechische munteenheid de Kroon is, 100 Kronen komen overeen met €4,00. 

• Het Tsjechisch een lastige taal is om te leren: de oorspronkelijk Slavische taal lijkt 

namelijk in geen enkel opzicht op Nederlands. De meeste mensen hebben ook 

problemen met de uitspraak. Hieronder volgen een paar belangrijke tips:                              

de klemtoon komt bijna altijd op de eerste lettergreep. Het komt vaak voor dat er drie 

of meer medeklinkers achter elkaar staan. De Tsjechen lossen dit probleem op door 

op die plek waar het uitspraakprobleem zit een "u" (als in "put") tussen te voegen. 

Bijvoorbeeld Vrchlabi (naam van een stadje in het Reuzengebergte) wordt Vruchlabi. 

Dit gebeurt in alle woorden omdat ze anders onuitspreekbaar zouden zijn. Nog iets: 

de letter c spreek je uit als ts. Dus Vaclav (Havel) spreek je uit als Vaatslav. 

• In Tsjechië wordt het niet overal op prijs gesteld wanneer je mensen meteen 

aanspreekt in het Duits (maar liever in het Engels). Het kan zomaar zijn dat je een niet 

al te vriendelijke reactie krijgt. Daarom kan het nooit kwaad om ook een paar 

Tsjechische beleefdheidstermen te kennen, zoals: 



 

• Goedendag = Dobry den (uitspraak precies zoals het er staat). Veel informeler 

begroeten de Tsjechen elkaar, vooral als ze elkaar al kennen, nl. met 'Ahoy'. 

• Alstublieft = prosim (wat je uitspreekt als 'prosiem') 

• Dank u wel = dekuji vam (zeg 'djekoeji') 

• Het spijt me / Excuses = prominte (uitgesproken als 'promintje') 

• Tot ziens = Na shledanou 

• Op uw gezondheid / proost = Na zdravi 

 

Ook handig om te weten: 

 

• vychod = uitgang 

• pomoc (pomots) = help 

• pozor = pas op/voorzichtig 

• zakazano = verboden 

• vyhlidka = uitzichtspunt 

• hrad = burcht 

• pevnost = vesting 

• hory / pohory = gebergte 

• vrch = heuvel / vrchy = heuvels 

• kostel = kerkje 

• namesti = plein 

• zamek = slot 

• zricenina = ruine 

• lyze = ski 

• turisticka cesta = wandelweg 

• les = bos 

• vodni nadrz = stuwmeer 

• kolik to stoji = Wat kost dat? 

 

 

Als je nog meer van de taal wil leren, is dit ook een nuttige site op Youtube: 

https://www.loecsen.com/nl/cursussen-tsjechisch 

 

En dan nu het programma: hoe ziet het eruit, wat gaan we doen? 

Maandag en vrijdag zijn de reisdagen, we hebben dus 3 dagen gevuld met het 

volgende programma: 

 

 

 

https://www.loecsen.com/nl/cursussen-tsjechisch


 

Maandag 10 oktober: 
  
06.45 uur: Bus (dubbeldekker) staat klaar voor vertrek bij school. Zorg dat je op tijd bent! 
07.00-19.00 uur: Busreis naar Praag. 
19.00 uur: inchecken in het Plus hostel Praag ( Přívozní 1, 170 00 Praha 7-Holešovice, 
Tsjechië, +420 220 510 046. Dit ligt zo’n 4 kilometer ten noordoosten van het centrum van 
Praag. ). Avondeten in restaurant Pod Parou, 5 minuten lopen van het hostel. 
 

 

  
 
Overdag staat de bus ter beschikking om ons naar de verschillende locaties                        
en weer naar het hostel te brengen. 
 

https://www.google.com/search?q=plus+hostel+praag&rlz=1C1GCEB_enNL925NL925&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l3j46i39i175i199i362j35i39i362l2j69i59i450.1690735886j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Dinsdag 11 oktober: 
 
08.00 uur: Ontbijt in het hostel. 
09.00 uur: Vertrek bij het hostel per bus naar de programma onderdelen. 
  
Ochtend: 
Groep 1:  41 studenten + 4 docenten: bezoek Praagse Burgt (entrée, met gids).               
Gids ontmoet groep bij het hostel. 
 

 
Groep 2:  37 studenten + 4 docenten: 09:00 uur: stadswandeling met Engelstalige gids.Gids 
ontmoet groep bij het hostel. 
 

 
 
Na de ochtend activiteit vertrekt de groep te voet naar de andere activiteit.  
Lunch op eigen gelegenheid. 
  



 

Middag: 
Groep 1: 14:00 uur: 41 studenten + 4 docenten:stadswandeling met Engelstalige gids 
 
Groep 2: 14:00 uur: 37 studenten + 4 docenten bezoek Praagse Burgt  

    (entrée, met gids). Namiddag: vertrek per bus naar het hostel, waarna we 
     in Pod Parou de avondmaaltijd gebruiken. Hierna gaan we bowlen. 
 

Woensdag 12 oktober: 
 
08.00 uur: Ontbijt in het hostel 
09:00 uur: vertrek per bus naar Nucleair Bunker tour en naar het Museum of Senses.  
 . 
Ochtend: 
Groep 1: 41 studenten + 4 docenten: Nucleair Bunker Tour (reserveringstijd 10:40 u.) 
 

 
Groep 2: 37 studenten + 4 docenten: Museum of Senses (reserveringstijd 10:00-11:00 u). 
 

 



 

Na de ochtend activiteit vertrekt de groep te voet naar de andere activiteit. 
Lunch op eigen gelegenheid 
  
Middag 
Groep 1:  41 studenten + 4 docenten: Museum of senses ( reserveringstijd 14:50 uur) 
Groep 2:  37 studenten + 4 docenten: Nucleair Bunker Tour  

     (reserveringstijd 14:00-15:00 uur). 
Vertrek per bus naar het hostel, waarna we eten in Pod Parou. 
 
 
 
Donderdag 13 oktober 
 
08.00 uur: Ontbijt in het hostel. 
09.00 uur Vertrek naar de stad, bus zet groep af in de stad. 
  
Ochtend 
Alle studenten + 8 docenten: Nationaal Technisch Museum (reserveringstijd tussen 10:00           
en 11:00 uur). De hele groep kan op dezelfde tijd naar binnen maar moet zich wel opsplitsen. 
 

 
  
Na de ochtendactiviteit: de bus brengt ons naar de Oude Stad (tijd volgt).Lunch op eigen 
gelegenheid en vrije tijd. Om 17:15 bij het opstappunt van de boot zijn (locatie volgt). 
 
 



 

Namiddag / avond 
Alle studenten + 8 docenten: Cruise over de Moldau - Boat Moravia met aan boord een      
warm en koud buffet (aanvang 18:00 uur tot 20:00 uur). Daarna per bus terug naar het 
hostel. Koffers pakken! 
 

 
 
 
 
Vrijdag 14 oktober 
 
08.00 uur: Ontbijt in het hostel. 
09:00 uur: vertrek per bus naar Eindhoven, verwachte aankomsttijd 21:00 uur. 
 
 
 
 
 

   Příjemný pobyt v Praze! 
 
 

 

 

 


