
 

 

 

 

Programma Studiereis NVM Business Tsjechië 

Met plezier presenteren wij het programma voor de studiereis naar Tsjechië. Uiteraard 
zijn er nog wat wijzigingen mogelijk. Maar het geeft een goed beeld van wat er 
verwacht mag worden!  

 

Zondag 25 september 2022 Dag 1 Kutna Hora en Litomyšl. 

04.50 Aanwezig op luchthaven Schiphol. Check-in op eigen gelegenheid. (Afhankelijk 
van de situatie op Schiphol eind september kan de tijd dat je aanwezig moet zijn nog 
wijzigen.)  
06.50 Vertrek naar Praag  
08.20 Aankomst Praag 
09.00 De bus staat voor u klaar op de luchthaven in Praag. Over de snelweg rijden we 
naar Kutna Hora. Met een uurtje arriveren we in het historische centrum van deze 
eeuwenoude zilverstad. Als één van de belangrijkste steden van de Bohemen, leren we 
direct meer over de geschiedenis van Tsjechië. Koffie, een rondwandeling met gids, een 
bezoek aan het Ossarium van Sedlec (bottenkerk) én een stevige lunch staan hier op het 
programma (inclusief 3 drankjes per persoon). 

14.30 Rijdend door Oost Bohemen zien we mooie bossen fier in oneindig heuvelland 
staan. Het is dit decor wat ons brengt in Litomysl. Na de check-in bij hotel Aplaus 
(hotelaplaus.cz) en een moment van rust, gaan we rond een uur of 18.00 deze 
historische stad nader ontdekken. Dit unieke stukje Unesco werelderfgoed verdient 
uitleg en uiteraard een leuke en lekkere wijnproeverij in een middeleeuws decor. 
19.30 De rondwandeling eindigt met een goed en lekker diner in hotel Aplaus (inclusief 
3 drankjes per persoon). 
20.30 Presentatie van een Nederlandse projectontwikkelaar actief in Tsjechië. Hij kan 
een ieder iets vertellen over de vastgoedmarkt in het algemeen en de tweede huizen 
markt in het bijzonder. 
21.15 Tijd om de dag nog even door te nemen onder het genot van een borrel of goed 
glas wijn in de cocktailbar van het hotel (drankjes zijn hier exclusief). In het mooie hotel 
in Litomysil. 

Maandag 26 september Dag 2 Brno| Praag 

 
07.30 Ontbijt 
08.30 Cursusmoment, het is niet anders. 
10.30 Vertrek naar Brno 
11.45 Jullie worden ontvangen door jullie contactpersoon bij CTP.  
15.30 We vertrekken richting Praag. 
18.30 In ons hotel Kampa Garden in hartje centrum onder de Karelsbrug 
(pytlounkampagardenhotel.cz), checken we in en is er tijd om ons op te frissen. De 



 

 

avond is immers nog lang. 
19.30 Lopen we naar ons restaurant. Met uitzicht over de stad Praag, de Vltava en de 
Praagse Burcht, gaan we de torens tellen tijdens het diner aan de rivier Vltava 
(kampapark.com) inclusief 3 drankjes per persoon). Erna is een ieder vrij om nog een 
drankje te doen in de stad . Uiteraard kunnen we een iedereen voorzien van de nodige 
tips. 

 
 

Dinsdag 27 september Dag 3 Praag 

 
08.00 Beginnen we de dag met een lekker ontbijt in het restaurant van ons hotel. 
08.30 Cursusmoment II. Nog een keer... 
11.00 We gaan fietsen! Met deze ontspannen fietstour verken je het prachtige Praag zo 
compleet mogelijk, onder de begeleiding van een enthousiaste Nederlandse gids! 
Geniet van de historie, architectuur, moderne kunst en al het andere wat deze prachtige 
stad te bieden heeft. We zullen je o.a. meenemen naar het historische oude stadsplein, 
de schitterende Burcht van Praag, de John Lennon wall en nog veel meer! Wij vertellen 
je de verhalen, legendes en anekdotes van Praag. Zo zal de stad écht tot leven komen 
en je een bijzondere ervaring geven. De groep bepaalt het tempo van de tour. Dus 
willen jullie ergens even uitrusten, een mooie foto maken of gezellig wat drinken op een 
terrasje dan kan dat gewoon! 
13.00 Het is tijd voor een welverdiende lunch bij Kogo.cz (inclusief 3 drankjes per 
persoon).  
14.30 Graag vertellen we jullie meer over vastgoed in en rondom deze stad. De kansen 
en ontwikkelingen. Ook dit kan Nederlands gesproken, door mensen die al jaren actief 
zijn in deze markt. 
15.30 We verzamelen voor Kogo voor een rondleiding te voet door de stad. Vooral om 
zo de absolute hoogtepunten van de stad te ontdekken. Daar waar we op de fiets niet 
kunnen komen, wandelen we nu over de Karelsbrug, De Burcht, De Joodse wijk, St. 
Vituskathedraal en al wat niet meer. Binnen de wandeling is er nog voldoende 
gelegenheid om zelf even een herinnering van deze leuke trip mee te nemen voor thuis.  
18.30 We gaan ons onderdompelen in het Praagse avondleven. We gaan de sfeer 
proeven van de oude communistische Lokals. Dit waren oude sfeerloze degelijke 
samenkomstlokalen in het communistische tijdperk, waar de burger destijds werd 
voorzien van informatie en enigszins een beetje zijn gerief haalde. Inmiddels zijn de 
lokalen uitgegroeid tot hippe bar /restaurants, waar veel inwoners van Praag hun avond 
doorbrengen. En we gaan niet alleen de sfeer proeven bij lokaldlouha.ambi.cz (inclusief 
3 drankjes per persoon), maar ook één van de beste en leukste producten van Tsjechië, 
bier. Hier wordt door de brouwer het meest ‘zuivere‘ bier geschonken. Direct van de 
tank en alleen door de brouwmeester getapt. Hierna is het tijd voor een dansje. Na het 



 

 

eten gaan we naar één van de vele bars en / of discotheken van de stad. James Dean 
Bar, Duplex, of de vijf etages tellende Karlovy Lazne zijn een bezoekje waard.  

 

Woensdag 28 september Dag 4 Praag 

 
08.00 Genieten van het laatste ontbijt. 
09.00 verzamelen we voor ons laatste inhoudelijke stukje reis: de laatste cursus.  
11.15 Verzamelen bij het hotel om weer te vertrekken per de bus naar de luchthaven. De 
vertrektijd van de vlucht is 14:20 uur. De aankomst in Amsterdam is 15.55 uur. 


