
 
 
 

 

TSJEGGIESE REPUBLIEK  

2 – 11 September 2021  

TOERPROGRAM 

September  
Do 2  JOHANNESBURG – FRANKFURT 

Ons vertrek op 2 September om 19:00 met Vlug LH 573 vanaf die O.R. Tambo-lughawe in 
Johannesburg via Frankfurt na Praag.  Toerlede moet reeds om 16:00 op die lughawe aanmeld. 

Vr 3 FRANKFURT – PRAAG 

Ons land om 05:35 in Frankfurt en vertrek om 08:40 met Vlug LH 1392 na Praag, waar ons om 
09:40 land.  Na aankoms ontmoet ons ons Tsjeggiese busbestuurder en gids en vertrek dan na die 
hotel waar ons die volgende drie aande tuisgaan.  Diegene wat nie te moeg is nie, kan vanmiddag 
saamstap wanneer ons onsself in dié pragtige stad oriënteer en peuselgoed by plaaslike 
straatstalletjies geniet.  Aandete by die hotel. 

Sa 4 PRAAG 

 

Vanoggend besoek ons eers die Dobříš-kasteel en 
verlustig ons in die pragtige tuine.  Ons onderneem 'n 
begeleide toer van die kasteelkompleks en woon 'n 
private musiekuitvoering in die kasteel se groot saal by. 

 
 

Daarna besoek ons die Svatá Hora – ook die "heilige berg" 
genoem, buite Praag.  Die "peperpot"-koepels van dié 
klooster of heiligdom troon op 'n heuwel oor die dorp uit.  
Ons sien o.a. pragtige, gerestoureerde fresko's en besoek 
ook die pelgrimskerk in die middel van die kompleks.  

Vanaf Svatá Hora ry ons deur die mooi Tsjeggiese 
platteland, waar die Tsjeggiese komponis Antonin Dvorak gewoon het, na Plzeň.  Ons sien Dvorak 
se huis, Villa Rusalka, asook die klein Rusalka-meer waar hy die opera Rusalka gekomponeer het. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons onderneem 'n besigtigingstoer van Plzeň (Pilsen), 'n dorp wat in 1295 deur Vaclac II uitgelê is.  
Die Ou Stad word steeds oorheers deur die Gotiese katderaal van Sint Bartolomeus.  Ander 
indrukwekkende geboue is die Stara Radnice (ou stadsaal), Divadlo J.K. Tyla (genoem na die man 
wat Tsjeggië se volkslied gekomponeer het) en die indrukwekkende rooibaksteen Velka-sinagoge.  
Dit is die grootste sinagoge wat in die land behoue gebly het en die naasgrootste in Europa. 

Die dag word afgesluit met 'n begeleide toer in die Pilsner Urquell-brouery.  Bier word sedert die 
ontstaan van die dorp in 1295 hier gebrou.  Die toer sluit 'n bierproe en 'n aandete in die     
brouery-restaurant Na Spilce in.  Ná ete ry ons terug na ons hotel in Praag.  
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So 5 PRAAG 

Ná ontbyt onderneem ons 'n begeleide stadstoer per bus en stap daarna deur die historiese deel 
van die Tsjeggiese Republiek se waardige hoofstad, Praag.  
 

  

Ons besoek die Praag-kasteel – 'n reusekompleks op 'n heuwel waar die 
Tsjeggiese president se kantoor is en van waar ‘n mens 'n pragtige uitsig het 
oor die Vltava-rivier wat deur die stad vloei.  Die Sint Vitus-katedraal is die 
pronkstuk van dié kasteelkompleks.  Keiser Karel IV het die inspirasie vir die 
bou van die katedraal gekry ná 'n besoek aan die katedraal in Narbonne. 

In die ou koninklike paleis sien 'n mens o.a. die massiewe Vladislav-saal 
waar die vroeëre Boheemse konings gekies is en sedert 1918 ook alle 
presidente van dié land.    

Die Goue Laan bestaan uit 'n straatjie vol miniatuur-huisies uit die sestiende 
eeu en is 'n gewilde besoekplek vir toeriste. 

 
 

Ná middagete, wat u na eie keuse kan geniet, besoek 
ons Malá Strana – Praag se skilderagtige 'Klein 
Kwartier'.  Dit sluit 'n besoek aan die Sint Nicholaas-
kerk, Praag se indrukwekkendste Barok-gebou, in.  
Daarna sien ons die pragtige Barok-tuine, die Vrtbovska 
Zahrada.  Dit was vroeër die plek waar die Vrtbovsky-
paleis se wingerde aangelê was.  Die terrasse is versier 
met standbeelde van gode.  

 

Ons stap oor die beroemde Karelsbrug, wat met talle beelde versier is, na die Ou Stad.  Die brug is 
in 1357 in opdrag van Karel IV begin om 'n ander struktuur oor die Vltava-rivier te vervang.  Die 
oudste standbeeld op die brug is 'n bronsbeeld van Sint Johannes van Nepomuk. 

Ons sluit ons staptoer op die Ou Stadsplein af.  Dit is die hart van die stad!  Daar is talle 
geskiedkundige geboue waaronder die Ou Stadsaal met 'n Astronomiese Horlosie, die                 
St. Mikuláš-kerk, die Rokoko Kinsky-paleis en die Týn-kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons kuier en eet vanaand in 'n plaaslike restaurant in Praag.  

Ma 6 PRAAG – HRADEC KRALOVE – LITOMYSL – OLOMOUC 

Ons vertrek vanoggend na ontbyt uit Praag na Hradec Králové – die hoofstad van Oos-Boheme.  
Ons stap deur die historiese middestad en sien o.a. die Kerk van die Heilige Gees, een van 
Boheme se enkele baksteenkerke.  Langs die kerk is die Wit Toring wat uit die 16de eeu dateer. 

Voort na Litomysl, 'n Unesco-wêrelderfenisgebied.  Dié dorp se 'beroemdste seun' is die 
komponis Bedřich Smetana.  Hy is in 1824 in die gewese dorpsbrouery oorkant die kasteel gebore.  
Daar word steeds elke jaar 'n internasionale operafees ter ere van hom in die dorp gehou.  Ons 
besoek ook die Smetana-museum. 

 

Die dorp se bekendste monument is 
die Renaissance-kasteel met 'n 
merkwaardige teater waar die jong 
Smetana sy debuut as pianis 
gemaak het. 
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Ons arriveer vanmiddag in Olomouc, nog 'n Unesco-wêrelderfenisgebied.  
Ons gaan in die Trinity Hotel tuis.  Ons onderneem 'n kort staptoer na die  
Sint Moric-kerk, waar die grootste Engler-orrel in die Tsjeggiese Republiek 
besigtig kan word.  Dit het meer as 10 000 orrelpype!  Ons woon 'n orrel-
uitvoering by en eet daarna 'n tipiese Morawiese aandete in 'n plaaslike 
restaurant.  

Di 7 OLOMOUC – MORAWIESE KARSTGEBIED – BRNO 

Ons besoek vanoggend die Aartsbiskop se paleis, die Sint Vaclav-kerk en die 
astronomiese horlosie in Olomouc. 

Ná middagete ry ons na die Morawiese kartsgebied, een van Sentraal-
Europa se belangrikste karstgebiede.  Daar is meer as 1 100 grotte en 
klowe, maar net vier van die grotte is oop vir die publiek.  Ons besoek 
die Punkva-grot met 'n ondergrondste rivier en bodemlose poel. 

Laatmiddag arriveer ons in Brno, waar ons tuisgaan en aandete geniet. 

Wo 8 BRNO – LEDNICE-VALTICE-KULTUURLANDSKAP 

Brno se gewildste toeristeplekke is die Špilberk-kasteel en die katedraal van Sint Petrus en Paulus 
op die Petrov-heuwel.  Hierdie twee Middeleeuse geboue oorheers die landskap en word dikwels 
as tradisionele simbole beskou. 

'n Ander argitektoniese monument van Brno is die Villa Tugendhat, 'n Unesco-wêrelderfenisgebied.  
Gregor Mendel het sy baanbrekerseksperiment in genetika hier gedoen terwyl hy in die 1850's in 
die Sint Thomas-klooster in Brno 'n monnik was. 

Brno het die oudste teatergebou in Sentraal-Europa: Die Reduta-teater.  

In die namiddag ry ons per bus na die 'Tuin van Europa' – die Lednice-Valtice-kultuurlandskap.  
Dit is 'n gebied van byna 300 km², een van die juwele op Unesco se lys van kultuurerfenisse.  Die 
enorme tuinuitleg is op dié van Engelse parke gebaseer.  Naas die pragtige tuine is daar ook 
verskeie romantiese geboue, o.a. die Reistna-kollonade en Hraniční-kasteel.  Ons besoek die 
Lednice-kasteel, óók 'n Unesco-wêrelderfenisgebied.  Hierdie kasteel is omring deur talle 
romantiese geboue en pragtige parke met 'n netwerk van mere en kunsmatige eilande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaand word ons onthaal met 'n wynpoe, buffet-ete en folklore-vertoning voordat ons na ons 
hotel in Brno terugkeer.  

Do 9 BRNO – TELČ – ČESKÝ KRUMLOV 

 

Ons vertrek ná ontbyt na Telč en stap deur die dorp wat in die 
13de eeu op die kruispunt van verkeersroetes tussen Boheme, 
Morawië en Oostenryk gestig is.  Ons besoek die kolossale 
17de eeuse Renaissance-kasteel en pragtige park asook die 
indrukwekkende dorpsplein met talle goed bewaarde 
Renaissance- en Barok-huise met hoë gewels.  Dit is alles 
sedert 1992 'n Unesco-wêrelderfenisgebied. 

 

Daarna vertrek ons na Jindřichhv Hradec.  Daar is in 1220 vir 
die eerste keer melding van dié dorp gemaak.  Dit was ná die 
Dertigjarige Oorlog Boheme se naasgrootste stad.  Die kasteel 
en paleis is naas dié in Praag en Cesky Krumlov die derde 
grootste in die Tsjeggiese Republiek.  Dit beslaan drie hektaar 
en het nie minder nie as 320 vertrekke!  Die kasteel huisves 
meer as 10 000 kunswerke en dieselfde hoeveelheid boeke.  
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Die distriksmuseum hier is een van die oudste museums in Boheme.  Die bekendste item in dié 
museum is die Kryza, volgens die Guinness Book of Records die grootste meganiese Kersfeeskrip 
ter wêreld! 

Hierna vertrek ons na Český Krumlov, nóg 'n Wêrelderfenisgebied waar ons in die middedorp 
oornag en aandete geniet. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vr 10 ČESKÝ KRUMLOV – PRAAG  

Ná ontbyt onderneem ons 'n begeleide besigtigingstoer van dié pragtige dorp.  Die 
indrukwekkende Sint Vitus-kerk en hele kasteelkompleks skep 'n unieke voorkoms vir die hele 
gebied.  Die kasteelgebied is een van die grootstes in Europa en bestaan uit veertig geboue en 
paleise rondom vyf binnehowe en 'n kasteelpark van 7 ha.  Die uitsig oor Český Krumlov en 
omgewing vanaf die kasteel se uitkykpunte is asemrowend. 

Ons besoek ook die Barokteater.  Dis 'n ervaring om te sien hoe hierdie teater tussen die 17de en 
die 19de eeu gebruik en die geriewe en dokumentasie uit hierdie tydperk bewaar is.  Daar word 
beweer dat slegs een ander koninklike teater met hierdie een vergelyk kan word, nl. Swede se 
Drottningham-teater naby Stockholm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ná middagete vertrek ons na Praag se lughawe vir aansluitingsvlug LH 1401 wat om 18:25 na 
Frankfurt vertrek.  Ons land sowat 'n uur later op Frankfurt-lughawe, vanwaar ons om 22:05 met 
Vlug LH 572 na Suid-Afrika vertrek. 

Sa 11 PRAAG – JOHANNESBURG 

Ons land vanoggend om 08:30 in Johannesburg ná 'n onvergeetlike kultuurtoer in 'n land vol 
indrukwekkende besienswaardighede.  

Hierdie program is aan veranderings onderhewig indien onvoorsiene omstandighede dit noodsaak. 

   

  


