6 daagse busreis naar Praag/Berlijn € 375,Kinderen 3-11 jaar €350.0 tot 2,5 jaar € 150,- (slaapt bij ouders in bed)

U dient 15 minuten eerder aanwezig te zijn op de aangegeven vertrekplaatsen
1.
2.
3.
4.

00.30
00.45
01.30
02.30

uur Amsterdam- Station Holendrecht – (AMC Ziekenhuis).
uur Schiphol-Busstop B12/B14
uur Den Haag- De La Reyweg 212
uur Rotterdam-Zuid (Mc Donalds/ Shell Tegenover Feyenoord Stadion.

DAG 1
Na de laatste passagiers opgehaald te hebben in Rotterdam rijden wij richting Praag, met een
paar sanitaire stop. U krijgt de gelegenheid om uw benen te strekken. Aankomst in het hotel
is in de middag uren. Na het inchecken is men vrij om de buurt te verkennen.

DAG 2
Na het ontbijt rijden wij naar de prachtige oude binnenstad van Praag. Hier krijgen wij een
stadsexcursie. Wij bezoeken de burcht met de machtige St. Veits kathedraal. Verder ziet u
o.a. het presidentiële paleis, de Romaanse St. Jorisbasiliek met haar unieke torens en het
“Gouden Straatje”. ’ In de middag brengen wij een bezoek aan een overdekt winkelcentrum.

DAG 3
Na het ontbijt begint u met het tweede deel van de stadsexcursie. Het bezoek zal zich
hoofdzakelijk tot het oude stadsgedeelte (Straré Mesto) bepalen. U ziet o.a. de vroegere
joodse wijk met de nog steeds in gebruik zijnde oudste Synagoge van Europa, het stadhuis
met het fraaie astronomische uurwerk. ’s middag kunt u in eigen tempo de stad verder
verkennen. Brengt u een bezoek aan de markt.

DAG 4
Alweer de laatste dag in Praag. Na het ontbijt vertrekken wij weer richting Berlijn.
Als eerst zullen wij een boottocht maken in Berlijn. Tijdens de boottocht kunt u diverse
highlights van Berlijn zien (entree niet inbegrepen).
Laat in de middag gaan wij naar de Fernsehturm (Televisietoren). Op een hoogte van 200
meter hebt u een schitterend uitzicht over de stad (entree niet inbegrepen). Hier krijgt u ook
de gelegenheid om te eten. Vroeg in de avond zijn wij terug bij het hotel.

DAG 5
Na het ontbijt zullen wij een bezoek brengen aan de Brandenburg Tor, de Joodse monument
en Checkpoint Charly. U krijgt hier de gelegenheid om te shoppen en te lunchen. Vroeg in de
avond zijn wij weer terug bij het hotel.

DAG 6
Na het ontbijt vertrekken wij weer naar Nederland.

Inclusief:
vervoer per luxe touringcar
verblijf in een 2-persoonskamer met ontbijt.
stadstour Praag en Berlijn
Exclusief:
Overige entreegelden, lunches en diner
U dient zelf een reis en annuleringsverzekering af te sluiten indien u dat nodig heeft.
Vergeet uw Paspoort of uw ID niet mee te nemen.
In de bus mag niet gerookt worden .
Govinda tours Kempstraat 256 te bereiken met :
Bus 25 halte hoek de La Rey weg.
Tram 6, 11 en 12 halte Hobbemaplein
.O.V.B.: Wijzigingen en eventuele typefouten

