GROEPSREIZEN
EEN GEVARIEERDE ONTDEKKING IN GROEP VAN DE BRUISENDE CULTUUR, ADEMBENEMENDE
NATUUR EN GASTRONOMIE IN HET WONDERMOOIE TSJECHIE

De stijlvolle B&B Villa Gineta is opgebouwd aan de rand van de Midden- & Zuid-Boheemse bossen net
boven de wondermooie Moldauvallei . Praag, één van de mooiste metropolen in Europa, ligt op amper 25
km. ´De Gouden stad ´ bezoeken we 2 volle dagen. Maar we ontdekken ook de wondermooie natuur en
bruisende cultuur van het Boheemse binnenland.
Midden-Bohemen vormt een brede ring rond Praag. Op u wacht een territorium, dat een onuitputtelijke
hoeveelheid van variërende natuurpracht, culturele en historische steden en bezienswaardigheden
aanbiedt.
Zuid-Bohemen is dan weer een sprookjesachtige streek van talrijke vijvers, meren, bossen, pittoreske
Boheemse dorpjes en interessante steden De streek is bezaaid met talrijke kastelen, burchten, ruïnes, die
allemaal openbaar zijn.
Philippe, de gastheer van Villa Gineta en Bohemia-kenner en acteur Maarten Bosmans ( flikken, typetje van
de warme bakker op VRT, loslopend wild, amateurs en niet te vergeten finalist in BV masterchef 2012)
hebben beiden een grote liefde voor dit land in het hart van Europa. De 2 boezemvrienden begeleiden hun
gasten op een originele en ludieke manier. Wees welkom voor een unieke ontdekking van Praag en het
Boheemse binnenland.

DAG1
AANKOMST EN VERWELKOMING MET GLAASJE BOHEMIA SEKT OP VILLA GINETA, KAMERVERDELING
BOHEEMS 3 - GANGENMENU OP VILLA GINETA

DAG2
UITGEBREID ONTBIJTBUFFET: VERS GEBAK, OVENVERSE BROODJES,VERSE EITJES, en nog veel meer ...
BOOTTOCHT OP HET ADEMBENEMENDE STUWMEER VAN ORLIK, BEZOEK AAN KASTEEL ORLIK EN
BURCHTRUINE ZVIKOV
We rijden met eigen wagen langs typische dorpjes en stoppen aan enkele fraaie vergezichten waar Philippe
streekinformatie verschaft.
In ORLIK bezoeken we met een gids de prachtige interieurs en kamers van het adelaarskasteel van de
adellijke familie SWARZENBERG.Hier bewonderen we prachtige panorama´s over het indrukwekkende 55
km lange stuwmeer. In ORLIK staat ook een mooie bootvaart op het programma .
We bezoeken eveneens het sprookjesachtige schiereilandje van ZVIKOV met een wandelingetje naar de
oudste en beroemde gelijknamige burcht . Uiteraard gaan we ons verwennen met een hapje en drankje in
de gezellige familiebrouwerij .

Avondmaal: Spetterend diner Maarten als chefkok
AFSLUITER : GEZELLIG SAMENZIJN MET DRANKJE OP HET BUITEN-OF BINNENTERRAS VAN VILLA GINETA.

DAG3
UITGEBREID ONTBIJTBUFFET: VERS GEBAK, OVENVERSE BROODJES,VERSE EITJES, en nog veel meer ...
BEZOEK AAN DE LINKEROEVER VAN PRAAG
Met Philippe vertrekken we met de bus en tram via de mooie Moldau-vallei naar Praag. Een pittoresk
kabelbaantrammetje brengt ons naar de bosrijke Petrinheuvel.
Van hieruit wandelen we via prachtige panorama´s over de Gouden stad naar het STRAHOV-KLOOSTER,
waar we het heerlijk abdijbier van de Norbertijnen gaan proeven.
We ontdekken al wandelend de mooiste trekpleisters van de linkeroever : Het Czerninpaleis, het prachtige
pelgrimsoord van Loreta via het schiderachtige straatje ´de Nieuwe wereld´, en niet te vergeten het
uitgebreide burchtcomplex waar we de wereldberoemde wissel van de wacht meemaken.
In het burchtencompley bezoeken we HET OUD KONNKLIJK PALEIS, DE SINT-VITUSKATHEDRAAL, HET SINTJORISKLOOSTER en het tot het verbeelding sprekende GOUDEN STRAATJE.
Hier kan iedereen vrij een middagmaal verbruiken.
Via de Zuidelijke burchttuinen glijden we voorbij de barokke SINT-NIKOLAASKERK en de feeerieke wijk van
de KLEINE ZIJDE naar de beroemde KARLSBRUG. We maken ook tijd voor een drankje in één van de oudste
kelders van Praag. Met de tram en de bus keren we terug naar Villa Gineta.
Avondmaal: 3-gangenmenu in FREGETTA, een stijvol restaurant nabij Villa Gineta.
AFSLUITER : GEZELLIG SAMENZIJN MET DRANKJE OP HET BUITEN-OF BINNENTERRAS VAN VILLA GINETA.

DAG4
UITGEBREID ONTBIJTBUFFET: VERS GEBAK, OVENVERSE BROODJES,VERSE EITJES, en nog veel meer ...
WANDELING DOOR DE CANYONS VAN HET BESCHERMDE NATUURGEBIED DE BOHEEMSE KARST ( TOTAAL
6 KM, MET MOGELIJKHEID TOT 10 KM) EN BEZOEK AAN DE BURCHT DER BURCHTEN KARLSTEJN
Met eigen vervoer exploreren we het beschermde natuurgebied van de ‘Boheemse karst’ met zijn
schitterende valleien, kalksteenhellingen en grootste grotcomplexen van Midden-Europa. We maken ook
een fotostopje aan een fraai rotsachtig uitzichtspunt op een bos van 50 km lengte in CERNOLICE.
In Morina , een slaperig, pittoresk Boheems dorpje begint onze wandeling door de 3 spectaculaire canyons
(Groot-Amerika, Klein-Mexico en Klein-Amerika). Maarten is de gids van dienst en vrolijkt tijdens de
wandeling alles op.
Na deze schilderachtige wandeling van ongeveer 6 km bereiken we het valleidorpje van KARLSTEJN waar
de burcht schittert op een 390 meter hoge rots. We nemen hier ook tijd voor een hapje en drankje in een
gezellige restaurantje aan een kabelend beekje onder de burcht.
Met een gids bezoeken we de Middelleeuwse burcht van KARLSTEJN. Langs de souvenirs- en kristalwinkels
dalen we af naar de rivier BEROUNKA.

We gaan al wandelend langs een mooie asfaltwandelweg terug naar onze wagen (ongeveer 4 km), voor
wie liever nog nageniet in een romantisch cafeetje wacht daar op de chauffeurs.
Avondmaal : 3 - gangenmenu in BARABIZNA: een verrassend en kleurrijk restaurant nabij Villa Gineta.
AFSLUITER : GEZELLIG SAMENZIJN MET DRANKJE OP HET BUITEN-OF BINNENTERRAS VAN VILLA GINETA

DAG5
UITGEBREID ONTBIJTBUFFET: VERS GEBAK, OVENVERSE BROODJES,VERSE EITJES, en nog veel meer ...
VRIJE DAG
Er zijn op Villa Gineta 50 nauwkeurig uitgestippelde daguitstappen in het Nederlands. Philippe en Maarten
zullen u zeker met raad en daad bij staan om de juiste uitstap uit te kiezen.
ENKELE SUGGESTIES :
-concentratiekamp TEREZIN,
-dagwandeling in de mooie Boheemse natuur
-bezoek aan de prachtige zilvermijnstad van KUTNA HORA
-privebootvaart op de Moldaumeeanders (max.10 personen),
-bezoek aan de wondermooie stad CESKY KRMLOV
-extra dag PRAAG
-KONOPISTE kasteel en SAZAVA klooster
-en nog veel meer

Avondmaal : Verrassingsmenu met Maarten als chefkok
AFSLUITER : GEZELLIG SAMENZIJN MET DRANKJE OP HET BUITEN-OF BINNENTERRAS VAN VILLA GINETA.

DAG6
UITGEBREID ONTBIJTBUFFET: VERS GEBAK, OVENVERSE BROODJES,VERSE EITJES, en nog veel meer ...
BEZOEK AAN DE RECHTEROEVER VAN PRAAG
Met Philippe vertrekken we met het panoramisch dieseltreintje naar het hoofdstation van Praag waar we
de Praagse metro nemen naar VYSEHRAD.
We bezoeken legandarische rots van VYSEHRAD waar volgens de legende het ontstaan van Praag werd
voorspeld . Hier hadden de eerste Boheemse vorsten in de 9 de eeuw hun onneembare vestiging .
We maken er een wandeling en bewonderen de spectaculairste uitzichten op de Gouden Stad. Het
barokke ingetogen kerkhof van VYSEHRAD, met zijn vele beroemdheden en kunstsnaars staat eveneens op
het programma.Tijdens een bezoek aan de geheimzinnige ondergrondse kazematten , ontdekken we een
ware schat..We verpozen op de rotsklif ook met een biertje, frisdrank, koffie of thee.
Vervolgens gaan we met Philippe via de wandelboulevard van de Moldau en zijn rijkelijke koopmanshuizen
richting Nieuwe stad, Oude stad en Joodse buurt.Op onze weg wacht ons ´een verrassingshapje´
Na een impressie en orientatie van Philippe op deze 3 wondermooie wijken op de rechteroever, heeft
iedereen de tijd om souverniers te kopen en vrij te slenteren in de kronkelige straatje.
Met de metro en bus gaan we terug naar Villa Gineta.

Avondmaal : EETFESTIJN IN AMBIENTE BRASILEIRO : In één van de oudste kelders van Praag worden we
verwend met een heus en kwalitatief voorgerechtenbuffet en als hoofdgerecht verschillende soorten van
de beste vlezen en vissen die op spiezen worden geserveerd. Een unieke gastronomische ervaring.
AANKOMST VILLA GINETA, GEZELLIG SAMENZIJN MET WIJNTJE OF BIER OP HET BUITENTERRAS OF
BINNENTERRAS VAN VILLA GINETA.

DAG7
UITGEBREID ONTBIJTBUFFET: VERS GEBAK, OVENVERSE BROODJES,VERSE EITJES, en nog veel meer ...
BEZOEK EN RONDLEIDING AAN DE BIERBROUWERIJ VELKY POPOVICE MET BIERPROEVERIJ EN DE
MIDDELLEEUWSE EN ROMANTISCHE STAD TABOR, HISTORISCHE STAD,VERBONDEN MET EEN RIJKE
GESCHIEDENIS
Met eigen vervoer rijden we door het prachtige binnenland van Zuid-Bohemen met zijn fraaie
vergezichten, ook wel het Boheems Toscane genoemd. We maken o.m. een stop langs het
indrukwekkende panoramapunt van de samenvloeiing van de SAZAVA- en MOLDAU rivier.
We bezoeken de bierbrouwerij van VELKY POPOVICE met een gids en simultane vertaling van Philippe
waar het wereldberoemde Pilsnerbier wordt gebrouwen.We genieten van een proeverij van het
ongefilterde en gezonde bier voor het in de flesje komt,
We rijden met Maarten door TABOR, een prachtig Boheems Middelleeuws stadje met schilderachtige
straatjes en een rijke historische geschiedenis .Met een audioguide in het Nederlands ontdekt ieder op zijn
eigen tempo de oude stad .
We ontdekken ook de wonderbaarlijke ondergrond van Tabor en het pelgrimsoord van KLOKOTY.
Als rustpunt maken we tijd in het gezellige plaatselijke patisserie voor een Boheemse hapje en koffie, thee
of frisdrank.
Avondmaal: TSJECHISCHE AVOND : authenthieke PRAAGSE HAM op het spit ( meer dan 6 uur gegaard) met
warme en koude groenten. Knapperige worstjes die eigenhandig op het kampvuur worden klaargemaakt.
AFSLUITER : GEZELLIG SAMENZIJN MET DRANKJE OP HET BUITEN-OF BINNENTERRAS VAN VILLA GINETA.

DAG8
UITGEBREID ONTBIJTBUFFET: VERS GEBAK, OVENVERSE BROODJES,VERSE EITJES, en nog veel meer ...
AFSCHEID MET TRAANTJES IN DE OGEN EN TERUGREIS NAAR BELGENLAND.

A good bye kiss

INBEGREPEN IN DE PRIJS
In de prijs is inbegrepen – algemeen :
- Maarten en Philippe, 2 gidsen die alles wat opvrolijken, en u heel de week op een ongedwongen manier door het
prachtige land begeleiden en u de mooiste plekjes van de streek laten zien .
- 7 overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet.
- 3 x verzorgd avondmenu op Villa Gineta
- 1 x verfijnd eetfestijn a volonté in één van de oudste kelders van PRAAG, in AMBIENT BRAS,
- 2 x 3 gangenmenu op restaurant in de streek van Midden-Bohemen .
- 1 x Tsjechische avond met kampvuur en BBQ op Villa Gineta.
In de prijs is inbegrepen - per dag :
DAG 1 (aankomst vanaf 15 uur):
1. avondmaal op Villa Gineta : Boheemse driegangenmenu
DAG 2 : 1. begeleiding door Philippe
2. bootvaart op het stuwmeer van ORLIK
3. toegang en rondleiding met gids door het kasteel van ORLIK wandeling op
4. één x biertje , frisdrank, koffie, thee in familiebrouwerij op het ZVIKOV schiereiland.
5. avondmaal op Villa Gineta, ( chefkok Maarten)
DAG 3 : 1. begeleiding door Philippe
2. tickets openbaar vervoer STECHOVICE-VILLA GINETA heen en terug ( bus, tram, en kabeltrammetje)
3. tickets en toegang tot de bezienswaardigheden van het Burchtencomplex,
4. beroemde wissel van de wacht
5. twee x bier, frisdrank, koffie of thee
6. 3-gangenmenu in FREGETTA
DAG 4 : 1. begeleiding door Maarten
2. toegang en rondleiding met gids door de burcht KARLSTEJN en toegang tot de 80 meter diepe waterput
3. één x bier, koffie of frisdrank ,´smiddags maaltijdssoep of ander hapje in POD DRACI SKALOU
4. 3-gangenmenu in BARABIZNA
DAG 5 : 1. vrije dag, talrijke mogelijkheden worden gebriefd door Philippe en Maarten,
2. verrassingsmenu op Villa Gineta (chefkok Maarten)
DAG 6 : 1. begeleiding Philippe
2. tickets openbaar vervoer (boemeltreintje, metro,tram, bus)
3. tickets en toegang tot kazematten en kerkhof van VYSEHRAD
4. twee x bier, frisdrank,thee, koffie en smiddags Boheemse belegd broodje.
5. eetfestijn in AMBIENTE BRASILEIRO
DAG 7 : 1. begeleiding Maarten en Philippe
2. ticket, toegang , rondleiding en proeverij in de bierbrouwerij van VELKY POPOVICE.
3. ticket , toegang, en rondleiding in de ondergrond van TABOR
4. koffie,thee, of drankje en gebak of hapje
5. stadsverkenning met Nederlandse audioguide door de stad TABOR
6. Tsjechische avond op Villa Gineta
In de prijs is niet inbegrepen:
- Vervoer heen- en terug ( Belgie-Villa Gineta) en de excursies gebeuren met eigen vervoer
Alle dranken bij het avondmaal en die niet vermeld staan in het programma.
- Middagmalen die niet staan vermeld in het programma.
- Parkeergelden

