bijlage Single reis – Kerst in Praag
Wie kiest voor een bijzondere Kerst, die kiest er voor om de kerstdagen door te brengen in de sfeervolle stad
Praag. Praag is in december een van de meest sfeervolle steden van heel Europa. Een stad waar achter elke
hoek een verrassing schuil gaat. Praag heeft het allemaal: van gezellige Kerstmarkten tot trendy art galeries,
van stoere bierkelders tot hippe sushi-bars en van museum tot discotheek. Wij gaan het tijdens deze reis
beleven. Per openbaar vervoer en te voet trekken we erop uit om op ontdekking te gaan.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
De entreegelden behorende bij het beschreven dagprogramma zijn exclusief. Eventuele extra, niet genoemde
lokale (stads)gidsen en excursies zijn tevens exclusief. Hieronder vindt u een indicatie van de bijkomende
kosten. Deze kosten dient u ter plaatse te betalen en zijn per persoon;
- uitkijktoren Petrin heuvel
€6
- funicular (tram) Petrin heuvel
€2
Optionele excursies
Eventuele extra ter plaatse te boeken excursies zijn niet bij de reissom inbegrepen.
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen
er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Het kan ook zijn dat niet alle genoemde bezienswaardigheden ook daadwerkelijk bezocht worden.
Openbaar vervoer
Bij de reissom van de reis is het vervoer van en naar de luchthaven inbegrepen. Bij het verkennen van de stad
reizen we per openbaar vervoer en trekken we er ook vaak te voet op uit. Dat betekent dat de deelnemers aan
deze reis goed ter been moeten zijn. Het openbaar vervoer in Praag is overigens uitstekend geregeld. Er is een
goed systeem van bus- en tramlijnen en drie metrolijnen. Ook de kabelbaan naar de top van de Petrin-heuvel
maakt deel uit van het stadsvervoer. Tijdens deze stedentrip maken we voornamelijk gebruik maken van de
metro. Vanaf de metrostations in het centrum zijn de meeste bestemmingen goed beloopbaar. Het openbaar
vervoer blijft ook 's nachts operationeel met nachtbussen op ieder half uur en trams op ieder kwartier. De
kosten voor het openbaar vervoer zijn exclusief.
De kosten van een 72-uur kaart (3 dagen) zijn ca. € 15. Dagkaarten zijn verkrijgbaar voor ca. € 5. De Prague Card
kost ca. € 68 voor 3 dagen onbeperkt openbaar vervoer incl. entree tot 44 bezienswaardigheden en 30
attracties. De diverse kaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij de touristoffice op de luchthaven van Praag. Let op! De
Prague Pass is ook vooraf online te bestellen. Mocht u overwegen dit te doen, doe dit dan pas kort vóór
vertrek, zodat u zeker weet dat u er ook gebruik van gaat maken.
Fooien
Een fooi geven aan uw reisleiding is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Als u tevreden bent, kunt u aan het
einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Dit zal zeker op prijs gesteld worden.
MOBILITEIT
Wilt u een Kras (groeps)rondreis Tsjechië boeken, dan wijzen we u erop dat u over een normale basisconditie
dient te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U ziet en onderneemt veel in een relatief korte
periode. Houdt u er rekening mee dat er veel gelopen dient te worden. U dient gemakkelijk afstanden te
kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig, eventueel met behulp van uw medereiziger (binnen
dezelfde boeking) in en uit de metro etc. (afhankelijk van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen
voor mensen die minder mobiel zijn als zwaar ervaren worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige
programmaonderdelen niet haalbaar is, in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden.
Twijfelt u of de rondreis van uw keuze geschikt voor u is of wilt u uw situatie toelichten, neem dan altijd
contact met ons op.

TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap
is bepalend. Ook u bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u rekening te houden met uw
medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Door rekening met elkaar
te houden voorkomt u irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op uw vakantiebeleving. Prettige reis!
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