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De bekende trekpleisters van Praag zuchten onder het 
gewicht van het massatoerisme. Gelukkig is er weg 
van de grootste drukte genoeg te ontdekken aan 
mooie musea, bijzondere architectuur, uitzichtpunten 
en authentiek Tsjechisch eten.

Tekst en foto’s Esther de Beer
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Praag 
kort

Gem. prijs 
retourvlucht 

€100

Gem. prijs  
hotelkamer*

€105

Dagelijks 
aantal zonuren 

in mei/sept**

7/5
 

Vervoer  
luchthaven  

bus/taxi

€2,20/€22

De parels in de luwte

©
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Q
ua schoonheid, historie en culturele 
rijkdom kan Praag zich meten met 
wereldsteden als Parijs en Londen. 
Boheemse, Duitse en HongaarsOos
tenrijkse heersers drukten vanaf de 13e 
eeuw een sprookjesachtig stempel op 
de stad met tientallen kastelen, paleizen 
en kerken. En nadat de Tsjechen  tijdens 
de Fluwelen Revolutie in 1989 het com
munisme met zachte hand maar reso

luut de deur wezen, stroomden bezoekers van over 
de hele wereld al snel toe om te verdwalen in het 
labyrint van middeleeuwse straatjes in het hart van 
Praag. Begrijpelijk, maar op een mooie dag lijkt het 
soms alsof de halve wereldbevolking op de Karels
brug staat of naar het astronomische uurwerk op het 
centrale plein staart. Op nog geen kwartier wandelen 
vanaf het oude centrum wachten echter knusse 
wijken, oude forten, verscholen binnentuinen en 
authentieke cafés waar alleen Tsjechisch te horen is. 

Josefov voor vroege vogels
Het oude Joodse getto van Praag, Josefov, is zowel 
een toeristische trekpleister als een oase van rust, 

vooral voor vroege vogels. Tot de 19e eeuw mochten 
Joden in Praag alleen in deze buurt wonen en nu 
is een bezoek aan de vijf synagogen, met allemaal 
een totaal ander karakter en uiterlijk, een echte 
aanrader. Het Joodse kerkhof, waar meer dan 10.000 
eeuwenoude grafzerken schots en scheef, nauwe
lijks leesbaar, over elkaar heen lijken te tuimelen, is 
de oudste Joodse begraafplaats in Europa. Zelfs als 
er veel bezoekers zijn, hangt hier een serene rust. 
Aan het einde van de 19e eeuw besloot de verlichte 
keizer Frans Jozef dat Joden voortaan overal in Praag 
mochten wonen, waardoor het zwaar verwaarloosde 
getto aan de rand van de stad eindelijk een opknap
beurt kon ondergaan. Resultaat is een verzameling 
adembenemende jugendstilgebouwen in de straten 
die de oude synagogen omsluiten. Hoogtepunt is de  
Pa ížská, die van het centrale plein naar de Tsjechi
sche brug loopt en wordt omzoomd door bontge
kleurde artnouveaupanden, waarin nu de duurste 
winkels van Praag een flagstore hebben. 

Van waterspuwers naar Eiffeltoren
Net over de Tsjechische Brug, de ech v Most, 
gaat het steil omhoog naar de iconische Praagse 
Burcht. Eerste stop is het Létna Park. Een plek waar 
de lokale bevolking graag komt sporten, de hond 
uitlaten of picknicken op de glooiende grasvelden. 
Het uitzicht over de Moldau, de bruggen en de oude 
stad is adembenemend. Even verderop wachten de 
indrukwekkende oude paleizen, tuinen, paviljoenen 
en fonteinen van de burcht. Het complex is enorm; 
alleen de voorkant is al een halve kilometer lang. De 
gotische torenspitsen van de SintVituskathedraal 
trekken meteen de aandacht. Het duurde zo’n zes 
eeuwen voor de bouw van de kathedraal in 1929 
werd voltooid. De eeuwenoude waterspuwers en 

praag

INSIDER

Neil Ware
Leraar en reisleider

‘Het lekkerste  
Tsjechische gerecht 

om te bestellen is 
svíčková. Een vlees-
gerecht met hartige 
wortelsaus, bessen-

compote en zure 
room. Het kost veel 

tijd en moeite  
om dit gerecht te 
maken en het zit 

boordevol liefde.’

Joods kerkhof: trekpleister 
én oase van rust©
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mozaïeken op de buitenkant zijn 
betoverend, maar de glasinlood
ramen van jugendstilmeester Mucha 
zijn de belangrijkste attractie van de kerk. 
Achter de kathedraal ligt het  beroemde en door
gaans overvolle Gouden Straatje, met  pastelkleurige 
vakwerkhuisjes, en een verzameling kloosters en pa
leizen. Leuker is om de slingerende straatjes van de 
wijk Hrad any te doorkruisen naar de Pet inheuvel: 
perfect voor een wandeling tussen de bomen. Een 
bezoek aan ‘de kleine Eiffeltoren’ boven op de heu
vel wordt beloond met een schitterend panorama, 
maar sla ook de sterrenwacht en de aangrenzende 
rozentuin niet over. Neem de kabelbaan naar bene
den om halverwege uit te stappen en te genieten van 
een drankje op het beschutte terras van Nebozízek.

Oude vesting en hippe boulevard
Met de rug naar de Karelsbrug is van verre de  
vesting Vyšehrad in het zuiden al te zien. Volgens  
de over levering zag Praag hier als stad het levens
licht, en het is een mooie plek voor rustzoekers.  

Een stamhoofd bouwde er in 
de 7e eeuw een kasteel en zijn 

dochter zou hebben voorspeld 
dat aan de oevers van de rivier een 

grootse stad zou verrijzen. Vier  eeuwen 
later bouwde de eerste koning van Bohemen, 
 Vratislav II, er zijn kasteel en sindsdien was Vyšehrad 
het begin van de koningsroute: koningen sliepen er 
de dag voor de kroning. De mystieke sfeer hangt nog 
steeds in de tuinen en tussen de vestingwallen. De 
SintPetrusenPauluskerk is het robuuste middel
punt van Vyšehrad, met bontgekleurde mozaïeken 
en een mooi artnouveauinterieur. Het aangren
zende kerkhof is de laatste rustplaats van beroemde 
Tsjechische kunstenaars en schrijvers; veel graven 
zijn heel kleurrijk. Sla op weg naar beneden even 
de Neklanova in om een fraai staaltje kubistische 
architectuur te zien, alvorens koers te zetten naar de 
nieuwste lokale favoriet: Naplavka. Deze boulevard 
ligt grofweg tussen de Výto tramstop en de Palacký
brug. Tot voor kort gebeurde hier weinig, maar nu 
zijn de opslagloodsen omgetoverd tot cafés met ter
rasjes en dobberen er vrolijke barboten op de rivier. 
Tegenover de brug is het futuristische ‘dansende’ 
huis van architect Frank Gehry te bezoeken en ver
derop kun je in de nieuwe stad de glanzende sculp
tuur van Franz Kafka, gemaakt door David erný, 
en de omliggende koffietentjes ontdekken. Maar op 
de Naplavka bij Bajkazyl op het terras neerploffen 
en onder het genot van een echte Tsjechische pivo 
(bier) uitgebreid mensen kijken, is misschien wel  
net zo fijn.  

praag

Modern Praag: 
het dansende huis 
van Frank Gehry

Streetart door 
Michal Trpák

Geniet van een pivo 
op Naplavka 

Opslagloodsen zijn 
cafés geworden; op 
de rivier dobberen 
bar-boten

©
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De Praagse Burcht 
zorgt voor dit mooie 
stadsgezicht

Onze tips Praag

OVERNACHTEN
Aan bijzondere hotels is 
in Praag geen gebrek. 
Hier een aantal centraal 
gelegen, sfeervolle 
adressen.

1 Moods boutique hotel
Stijlvol boetiekhotel,  
met strak ingerichte en 
rustige kamers. Het hotel 
 bevindt zich in de nieu we 
stad, op zo’n kwartier 
wandelen van de be
zienswaardigheden  
in het centrum. €99, 
+420 222 330 100,  
hotelmoods.com.

2 Hotel Sax
De kastelen en paleizen 
van de Praagse Burcht 
liggen als het ware in de 
achtertuin van dit hotel. 
De kamers zijn ingericht 
in het vrolijke en kleurrij
ke jaren  70thema. Mooi 
uitzicht over de burcht 

vanaf het dakterras.  
€80, +420 257 531 268,  
hotelsax.cz.

3 Hotel Josef
Goed verstopt in het 
oude centrum van Praag. 
Een hypermodern hotel, 
met strak ingerichte en 
toch knusse en sfeervolle 
kamers. Alle highlights  
in de oude stad liggen  
op loopafstand. 
€160, +420 221 700 901, 
hoteljosef.com.

4 MotelOne
Erg fijne locatie, vlak  
bij de metro en op loop
afstand van de leuke 
 restaurants op en rond
om Dlouhá. Ondanks de 
ligging aan de drukke 
straat toch rustige 
 kamers; en ruim en slim 
 ingericht. 
€79, +420 222 334 500, 
motelone.com

ETEN
Café Louvre
Ontbijten, lunchen of 
 dineren waar Einstein  
en Kafka dat ook deden.
Authentieke Tsjechische 
specialiteiten in 19e  
eeuwse sferen. Probeer 
in ieder geval de  
svíčková.

Sisters
De rijk belegde traditio
nele sand wiches in een 
modern jasje zijn favoriet 
bij locals en toeristen.  
Gezellig, fris ingericht 
café.

BESTE REISTIJD
Maak een stedentrip 
naar Praag tussen mei en 
eind september, wanneer 
het weer het best is.  
In de winter kan het  
koud zijn, maar de stad is 
wel sprookjesachtig met 
sneeuw. Tijdens de kerst
markten kan het extra 
druk zijn.

VERVOER
Vlieg vanaf Amsterdam 
met EasyJet (€95), KLM 

(€115), Czech Airlines 
(€119) of vanaf Eindho
ven met Transavia (€74), 
reisduur is 1 uur en 40 
minuten (reisdata 16-18 
maart, gepeild 31 okto
ber). Neem de Airport 
 Express Bus vanaf het 
vliegveld voor €2,20.  
Een van tevoren gereser
veerde taxi kost €22 en  
is stukken sneller. 

EROPUIT
Openbaarvervoerkaart  
1 dag: €4,40;  
Prague Card (meeste 
 bezienswaardigheden 
 inbegrepen) 48 uur: €53.

PRIJSPEIL
Espresso €1,75, cappucci
no €2,20, glas bier €1,30, 
glas wijn €1,40, glas fris
drank €1,60, svíčková 
€7,50, guláš €7,50.

REISGIDSEN
In Time to Momo Praag 
staan een paar leuke 
wandelingen waarmee  
je de wat onbekendere 
delen van Praag ontdekt 
(2016, €16,95). De Engels
talige Marco Polo Prague 
is een zeer complete, 
goede reisgids met een 
overzichtelijke uitneem
bare kaart (2016, €10,99). 

MEER INFORMATIE
prague.eu

Van onze redacteur  
Esther de Beer

‘De provocerende kunstwerken van David Černý 
 horen bij Praag. Ze zijn een kleurrijke, moderne 
 af wisseling tussen al die klassieke pracht. De baby’s  
in Tower Park zijn beroemd, maar neem ook eens  
een kijkje bij het omgekeerde paard bij de prachtige 
Lucernabioscoop.’

Sisters

AANRADERS
Z Vinohrady
Een van de populairste 
wijken van Praag, op 
slechts een korte me
trorit vanaf het cen
trum. Toeristen weten 
Vinohrady nog nauwe
lijks te vinden. Het is  
er fijn wandelen in het 
Riegrovy Sadypark 
met een leuke biertuin. 
In de oude markthal 
Pavilon vind je mooie 
designwinkels en een 
leuke bar.

Z Meesterlijk Mucha
Heb je na een bezoek 
aan de SintVituskathe
draal nog niet genoeg 
van Mucha, de meester 
van de jugendstil? In 
het kleine, maar heel 
fijne Mucha Museum 
zijn de mooiste posters 
van hem te bewonde
ren en is een interes
sante film over het 
leven van de kunste
naar te zien.

Z Gurmet Pasáž 
Dlouhá
In deze gloednieuwe 
passage proef je het 
beste dat Praag te 
bieden heeft: traditio
nele lekkernijen in een 
modern jasje. De sand
wiches bij Sisters zijn 
niet te versmaden en 
de rij bij Maso staat er 
tussen de middag niet 
voor niets: de broodjes 
warm vlees zijn om je 
vingers bij af te likken. 

Hotel Sax
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