Welkom bij OntdekPraag.nl, dé start voor je stedentrip
naar Praag.
Als bezoeker van OntdekPraag.nl, bieden wij je graag deze speciale PDF aan met onze
laatste tips waarmee jouw trip naar Praag nét even wat mooier wordt! We wensen je
heel veel plezier in deze prachtige stad.

Landscape Festival
21 juni – 30 september 2018
Verschillende locaties, toegang gratis
De zesde editie van het Landschapsfestival
presenteert 60 kunstwerken in de openbare
ruimte door Tsjechische en buitenlandse
kunstenaars. Het hoofdthema van het festival is
hoe de openbare ruimte gebruikt wordt en heeft
als ondertitel 'Ontdek de Praagse wildernis'.
Foto: Michal Barbuscak

Het festival is bedoeld om een alternatieve toeristische route te creëren die de wijken
Holešovice, Karlín en Žižkov verbindt.
Klik op de linkjes hierboven om deze wijken te zien op Google Maps.
Een leuke manier om door Praag heen te lopen en op plekjes te komen die je wellicht
anders niet zou zien!
Meer info op http://landscape-festival.cz/en/lfp2018/
•

Tip: Je kunt ook andere delen van Praag ontdekken in de ‘Verborgen Praag’ fietstour. Dit is
een mooie fietstour langs de oude burcht Vysehrad, met een Nederlandstalige gids!
Zie Fietstoer Verborgen Praag
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Prague Folklore
Days
19 – 21 juli 2018
Verschillende locaties,
toegang gratis
Alweer voor de twaalfde
keer wordt "Prague
Folklore Days"
georganiseerd, het
grootste
volksdansevenement in
Midden-Europa.

Foto: praguefestival.cz

Het festival toont een grote diversiteit aan folklore-groepen. De voorstellingen zijn in de
open lucht in het centrum van Praag.

•

Donderdag 19 juli - voor Rudolfinum: 14.00 – 20.00 uur

•

Vrijdag 20 juli - voor Rudolfinum: 10 uur – 21.00 uur; Malostranské náměstí: 11.30
uur - 20.00 uur

•

Zaterdag 21 juli - voor Rudolfinum: 11.30 uur – 19.00 uur; Malostranské náměstí:
12.00 – 20.00 uur; Náměstí Republiky 11.00 uur – 19.00 uur

Tip: Liever ’s avonds of op een andere dag? Ga dan naar ‘Folklore Garden’, een verzorgde
avond Tsjechische zang & dans, incl. diner, drank en vervoer. Kijk op ‘Folklore Garden’!
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"My Homeland – Up, Close & Loud"
24 juli – 20 augustus 2018
Dagelijks: 09.00 – 19.00 uur
Locatie: Rudolfinum
In samenwerking met ‘59 Productions’ uit Londen, heeft het Tsjechische filharmonisch
orkest een unieke audiovisuele installatie gemaakt, bestaande uit twee delen.
Het eerste deel is gewijd aan de Tsjechische geschiedenis. De Vltava van Bedřich
Smetana symboliseert de diepe geschiedenis van de Tsjechische natie. De video volgt de
stroom van de rivier de Moldau vanaf zijn bron, afdalend naar lagergelegen Praag en
weerspiegelt de stroom van de tijd.
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Het tweede deel richt zich op de bloei van de Tsjechische kunst. De muziek die hierbij
hoort is het vierde en vijfde deel van Janáček's Sinfonietta.
Dit werk gaat prachtig samen met het motief van gesmolten glas, wat is afgeleid van
abstracte vormen uit de meesterwerken van Tsjechische schilders, architecten en
ontwerpers.

Leuke tip: Nieuwe koffie en taartjes-aanwinst: Cukrarna Mysak
Cukrarna Mysak is een net geopend, prachtig gestyled café, een paar meter van
Wenceslas Plein af. Het biedt uitstekende koffie en een grote variëteit aan huisgemaakte
zoetigheid, hoofdzakelijk gebaseerd op oude recepten. Nog niet door de massa ontdekt
maar gezien de kwaliteit gaat dat niet lang duren.
Snel gaan kijken!
Cukrarna Mysak – Vodickova 31 –
Google Maps link: https://goo.gl/maps/VjNn5vvfrKE2
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Verborgen pracht: Wijnbar Bokovka
Verscholen aan een binnenplaats op de drukke Dlouha straat zit Bokovka: de wijnbar
van de in Praag bekende Ambiente retaurantgroep.
Los van het druppelvormige logo dat je ziet als je de binnenplaats inkijkt op Dlouha
straat 37, net naast de antiekwinkel, wordt er op straat niet geadverteerd: Bokovka moet
je maar net kennen.
Bokovka heeft een prachtige kaaskelder en serveert een grote variëteit aan Europese
wijnen, met de focus op Centraal-Europese landen en druivensoorten, en is daardoor
een leuke variatie op wat je gewend bent. Ook de selectie Frans en Italiaans is echt
uitstekend, en het personeel weet waar ze het over heeft. Gauw proberen!
Winebar Bokovka – Dlouha 37 (op de binnenplaats) Google Maps link: https://goo.gl/maps/EKkVixEHLcS2
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Praktisch: het openbaar vervoer in Praag
Praag kent een uitgebreid netwerk van bussen, trams, metro’s en treinen. Vrijwel de
gehele stad is 24 uur per dag bereikbaar en het is snel, goedkoop en veilig.
Kaartjes zijn geldig in zowel tram, bus als metro, 24 uur per dag. Je koopt ze vooraf in
vrijwel elke “vecerka”: dit zijn de kleine buurtwinkeltjes die op vrijwel elke hoek wel te
vinden zijn. Ze zijn ook te koop in metrostations en op sommige tramhaltes. Hier staan
gele automaten (de nieuwe accepteren bankkaarten!) waar kaartjes te koop zijn. Ook
buschauffeurs verkopen kaartjes op de bus. Let op: in de tram en metro moet je echt
zelf zorgen dat je een afgestempeld kaartje bij je hebt.
We raden je aan om een stapeltje 30 minuten-kaartjes op zak te hebben. Deze kosten 24
Kronen ofwel net iets minder dan een Euro per stuk en ze zijn pas geldig na afstempelen
(kaartjes zijn alleen tijdgelimiteerd).
Uitgebreide informatie over het openbaar vervoer in Praag vind je op
https://www.ontdekpraag.nl/praag-praktisch/metro-praag/
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Even buiten de gebaande paden: Vysehrad
Als je even wilt uitblazen van al het toeristisch geweld, én een stukje Praag wilt zien dat
niet iedereen te zien krijgt, ga dan naar Vysehrad. Op deze heuvel bevindt zich een park
waar het prima toeven is, met een werkelijk prachtig uitzicht over de stad. De basiliek op
Vysehrad is ook zeker een bezoekje waard, en op de mooi bewaard gebleven
begraafplaats ernaast hebben vele bekende Tsjechen hun laatste rustplaats gevonden:
het is een prachtig stil plekje.
Op en om Vysehrad kan je een paar uurtjes lekker buiten de drukte verblijven;
restaurant U Kroku zit onderaan de heuvel voor degenen die van traditionel Tsjechisch
houden, of loop een klein stukje door: ter hoogte van de Yacht Club, vrijwel direct aan de
rivier, zit REST, een uitstekend restaurant met een leuk terras.
Vysehrad is ongeveer een half uur lopen vanaf de Karelsbrug, of neem tram 3, 4, 7, 11,
13, 16, 17, 20, 21, 22 of 26 naar Vyton, de tramhalte vrijwel direct aan de voet van de
heuvel.
Google Maps link naar de heuvel: https://goo.gl/maps/mAXCpQRzEsD2
Ook leuk: doe de Verborgen Praag Fietstour! De Nederlandse gids neemt je op de fiets
mee langs een aantal mooie plekjes die je anders niet snel zou ontdekken, en de tocht
eindigt bovenop de Vysehrad heuvel. Meer info op https://www.ontdekpraag.nl/praaggeplande-evenementen/fietstours/
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