
Mooie Praagreis 

Van 5 t/m 9 juni bezochten 55 leerlingen en 5 personeelsleden van het Valuascollege 

Praag en omgeving. Op 5 juni bereikten, we na een lange reis, rond half vier het 

hotel dat helemaal opgeknapt was. Na de inkwartiering was er tijd wat boodschappen 

te doen waarna iedereen een drie daagse openbaar vervoerkaart, een plattegrond 

van Praag en een polsbandje voor het ontbijt kreeg. Rond half zeven gingen we met 

de metro naar het centrum waar we van een drie gangenmenu genoten. Niet 

iedereen vond de “Leberknödelsuppe” en het ondefinieerbare toetje met zure room 

lekker. Na anderhalf uur vrije tijd verzamelden we bij het astronomisch uurwerk 

waarna we met de metro naar het hotel gingen om van een wat langere nachtrust te 

genieten. 

De tweede dag begon met een uitgebreid ontbijt. Na het verorberen van broodjes, 

eieren, fruit, yoghurt, koffie, thee en vier soorten sap, bracht de bus ons naar het 

oude stadion waar de stadswandeling begon. We beklommen de Eiffeltoren (299 

treden!), liepen langs het Strahovklooster, zagen “the changing of the guards” bij de 

burcht en de kathedraal, liepen over de Karelsbrug en  eindigden op de duurste 

winkelstraat van Praag, de Paryzska. Daar pikte de bus ons weer op voor een korte 

rit naar de rodelbaan. Inmiddels was het gaan regenen waardoor iedereen bij het 

rodelen nat werd. Gelukkig kon iedereen zich daarna omkleden in het hotel. 

’s Avonds stond een bezoek aan het zwarte theater op het programma. De 

blacklightshow was erg leuk. Aan het einde stonden onze leerlingen op het podium 

om de “scène met het paard” na te spelen, met en zonder blacklight. Na de show 

was er nog wat vrije tijd waarna we met de nachtbus terug gingen naar het hotel. 

De derde dag reden we na het overvloedige ontbijt naar het voormalige 

concentratiekamp Teresienstadt (Terezin). Na de indrukwekkende rondleiding werd 

in het plaatsje Litomerice geluncht. Hierna reden we terug naar Praag voor het 

laatste stuk van de stadswandeling over het Wenceslasplein waarbij we uiteraard ook 

stilstonden bij het monument van Jan Palach die zich hier, op 16 januari 1969, in 

brand stak uit protest tegen de bezetting van Tsjecho-Slowakije door de 

Warschaupacttroepen als antwoord op de Praagse Lente van 1968 en vanwege het 

gebrek aan democratie in zijn land. De stadswandeling eindigde bij het 

representatiehuis. De namiddag en het begin van de avond bestond uit vrije tijd. Om 

half tien liepen we vanaf het astronomisch uurwerk naar de vier verdiepingen hoge 

discotheek Karlovy Lazne, met op iedere verdieping een andere soort herrie, uhhhh 

…. muziek. De rit naar het hotel met de stadsbus was zeer luidruchtig waarbij de 

andere inzittenden de nummers van de Venlose vastelaovend hebben leren kennen. 

De laatste dag moesten we na het ontbijt de kamers ontruimen en de bagage in de 

bus leggen. Met een Tsjechische bus reden we vervolgens naar het rotsachtige 

natuurgebied Boheems Paradijs, oftewel; Cesky Raj. Daar maakten we een 

indrukwekkende wandeling langs rotsen, onder rotsen door en er overheen. We 

moesten steeds weer opnieuw de nodige hoogtemeters overwinnen, maar kregen 

daarvoor wel regelmatig adembenemende uitzichten cadeau. De schnitzel met 

aardappelen na afloop smaakte prima.  Toen we terug waren in Praag waren er nog 

een paar uurtjes vrije tijd waarna we afscheidsdiner nuttigden in de kelder van een 



restaurant. De groene knoflooksoep als voorgerecht, kip met gebakken aardappelen 

en mais als hoofdgerecht en de pannenkoek met fruit en slagroom als toetje vielen 

niet bij iedereen in de smaak. Na een korte wandeling naar de oever van de Moldau 

bereikten we de bus waarmee we weer naar huis gingen. Onze chauffeur, Michael, 

normaal de vaste chauffeur van het eerste team van PSV, trapte aardig op het gas. 

Hierdoor waren we al om half zes op school. De ouders mochten voor de tweede 

keer in vijf dagen tijd midden in de nacht op.  

Al met al kijken we terug op een mooie en afwisselende reis met een fijne groep, 

zonder problemen.  

 


