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Dag 1, donderdag. 
05.00  vertrek vanaf Heerenveen, Carpool t/o   
  McDonald's 
05.30  vertrek vanaf Leeuwarden,  
  Kalverdijkje, Tijsmaweg 4 
06.30  vertrek vanaf Groningen, Hoogkerk  
  Transferium langs Hannover - Magdeburg  
  incl. pauzes  
18.00  aankomst in Loket        
   Na aankomst informatiebijeenkomst  
  in het hotel en tijd om uit te pakken.  
  Aansluitend volgt een 
  stadsrondleiding in Loket. Maak  
  kennis met de prachtige aan de rivier  
  de Eger gelegen kasteelstad Loket.  
  Deze stad wordt ook vaak het  
  Boheemse Rothenburg genoemd. In  
  deze fantastische omgeving werd  
  een deel van de James Bond film  
  “Casino Royale” gefilmd. Tijdens een  
  stadswandeling met Duitstalige /  
  Engelstalige reisbegleiding ontdekt u  
  de middeleeuwse stadskern die in de  
  schaduw ligt van een indrukwekkend  
  kasteel. Na de wandeling kunt u  
  genieten van een heerlijk diner in het  
  hotel. 
 

Dag 2, vrijdag 
08.15  ontbijt in het hotel 
09.00  vertrek naar Marienbad 
10.00  aankomst in Marienbad  
  (koninklijke kuurstad met 40 graden 
  bronnen) 
   Keizers, componisten, dichters en  
  denkers - Marienbad is met zijn  
  sfeervolle ambiance altijd al een  
  populaire plek geweest voor deze  
  genode gasten. Zelfs Goethe schreef  
  al over Marienbad in het  
  wereldberoemde gedicht   
  „Marienbader Elegie“. Tijdens een  
  stadsrondleiding maakt u niet alleen  
  kennis met de „zingende fonteinen“  
  maar proeft u ook van het helende  
  water. Aansluitend heeft u nog de tijd  
  om zelf deze mooie stad te beleven  
  en  te ontdekken. 
13.00  vertrek naar Karlsbad   
14.00  aankomst Karlsbad  
  (kuuroord voor de “high society”)  
  Ontdek een van de oudste en   
  bekendste steden van de wereld. Het  
  eerder genoemde Vary (“Warm bad“)  
  is in 1370 onder leiding van Keizer  
  Karel IV als koningsstad ontstaan en  
  later naar hem  
  
 

 
 
 
 
 
 benoemd – sindsdien stromen  
 mensen uit de hele wereld naar deze 
  stad met 12 mineraalbronnen. U  
  wandelt met een deskundige gids  
  langs het Grandhotel Pupp, over de  
  prachtige zuilengang waar 5  
  verschillende mineraalbronnen te  
  vinde zijn. Als afsluiter eindigt deze  
  rondgang bij de roemvolle 13e bron,  
  waar u ter afsluiting nog vrije tijd heeft  
  om op eigen gelegenheid van de  
  prachtige omgeving te genieten.  
 17.00   vertrek terug naar Loket 

17.30  aankomst Loket   
19.00  avondeten in het hotel 
 
Dag 3, zaterdag. 
08.00  ontbijt in het hotel 
09.00  vertrek naar Pilsen 
10.30  aankomst in Pilsen 
   In de ochtend maakt u tijdens een 
  stadsrond-leiding kennis met de stad.  
  U ziet onder andere de belangrijke  
  bezienswaardigheden zoals de St.- 
  Bartholomäus-Kathedrale, het plein  
  van de republiek en het Renaissance- 
  raadhuis. Daarna heeft u vrije tijd en  
  de mogelijkheid om te gaan lunchen.  
  In de middag volgt u een rondleiding  
  in de brouwerij van Pilsner Urquell  
  inclusief een bierproeverij. Hier komt  
  het meest bekende bier van Tsjechië  
  vandaan. 
16.30 vertrek terug  
18.00 aankomst hotel 
19.00 Tsjechisch diner met muziek en  
  dans 
  Tijdens een feestelijke ceremonie 
  neemt de keukenmeester het heerlijk  
  ruikende,zachte varken uit de  
  rustieke aardoven. Ondertussen  
  vertelt uw gastheer meer over de  
  historie, de bereiding en de 
  achtergrond  van dit traditionele  
  avondmaal. Aansluitend volgt een  
  entertainmentprogramma met live  
  muziek en dans. 
 

 
 
Dag 4, zondag 
07.15  ontbijt in het hotel 
08.00  terugreis incl. Pauzes 
20.00  Groningen 
21.00  Leeuwarden  
21.30  Heerenveen  
 
Programmawijziging onder voorbehoud.  

 

 

Vertrekdata: 
31.10.-03.11.2019  
21.11.-24.11.2019 
 
Het aan de onstuimige rivier de Ohře 
gelegen Loket spreekt al eeuwen tot de 
verbeelding. Dit middeleeuwse stadje in 
het westen van Tsjechië biedt een uiterst 
schilderachtige aanblik en wordt 
bovendien omringd door ongerepte natuur. 
Het trekt dan ook geliefden, romantici, 
dichters en (sportieve) avonturiers van 
over de hele wereld aan. Al met al is Loket 
de perfecte uitvalsbasis voor een alleszins 
geslaagde vakantie. 
 
Inbegrepen: 
- vervoer per luxe 5***** touringcar    
  vanaf een opstapplaats in uw regio 
- koffie en ontbijt in de touringcar 
- 3 x overnachting in Hotel Kaiser  
  Ferdinand*** of St. Florian*** in  
  Loket 
  Hotel Cisar Ferdinand ligt in het centrum   
  van het historische stadje Loket. Het  
  biedt ruime kamers met een satelliet-tv  
  en een badkamer. Het heeft een  
  traditioneel restaurant met een terras.  
  Het restaurant biedt klassiek  
  Tsjechische gerechten in de historische  
  kelder van Hotel Cisar Ferdinand. Er  
  wordt 's ochtends een gevarieerd  
  ontbijtbuffet geserveerd. Er is ook een  
  biercafé. Hotel Cisar Ferdinand wordt  
  beheerd door een familie, en beschikt  
  over een spa met een sauna en een hot  
  tub. Karlovy Vary ligt op slechts 15 km  
  afstand, en de beroemde burcht van  
  Loket ligt op slechts een steenworp  
  afstand van Hotel Cisar Ferdinand. 
 

 
  
- 3 x ontbijtbuffet 
- 2 x 3-gangendiner in het hotel  
- 1 x feestelijk Tsjechisch diner  
- 1 x muziekavond 
- stadrondleiding in Loket 
- stadrondleiding in Mariënbad 
- stadrondleiding in Karlsbad 
- stadsrondleiding in Pilsen 
- rondleiding bij brouwerij in Pilsen incl. 
  bierproeverij 

 
Lezersprijs:                          € 415,- p.p. 
Toeslag 1-persoonskamer:€   45,- 
 
Niet inbegrepen: reis- en annuleringsverzekering 

 
 

(in de voetsporen van James Bond in "Casino Royal") 


