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Portret
Sinds Tsjechië zijn blik op het Westen heeft gericht, is er in dit land ontzettend veel
veranderd. Er is volop gerestaureerd en de toeristische infrastructuur is gevoelig
verbeterd. Je merkt dat niet alleen in Praag, dat vandaag als één van de mooiste
Europese

steden

wordt

aanzien,

maar

overal

in

het

land

waar

ontelbare

sprookjeskastelen en machtige burchtruïnes in hun rijkdom werden hersteld. Je ziet
het aan de hotels, de goed uitgeruste kampeerterreinen en niet te vergeten het
uitzonderlijke netwerk van goed bewegwijzerde wandelroutes die het land in alle
richtingen doorkruisen.
Vooral Praag wordt bezocht. De hoofdstad is niet eens ver weg en zeer gemakkelijk
bereikbaar. Maar er is ook het land voorbij Praag, en dat betekent tal van
aantrekkelijke historische steden en schitterende natuurgebieden zoals het Boheems
Paradijs waar je niet alleen kunt stappen naar ook fietsen en op de talloze meren en
rivieren de meest uiteenlopende watersporten beoefenen. Tsjechië kan je zeker
bekoren, met zijn cultuurhistorische bezienswaardigheden maar niet in het minst met
de goedkope mogelijkheden om er te reizen. Bovenal, de Tsjechen hebben de voorbije
jaren hun land op de toeristische kaart gezet. En er is, zoals je zal merken,
reisinformatie bij de vleet voor wie overweegt om eens richting oost te trekken.
Infobronnen
Web
www.czecot.com: portaalsite, ook in het Nederlands, met de meest veelzijdige
informatie over
alles en nog wat!
www.czech-travel-guide.com: een A tot Z reisplanner met gedetailleerde info
www.myczechrepublic.com: achtergrondinformatie en links
www.prague-info.cz: officiële site van de Tsjechische hoofdstad
www.bohemica.com: achtergrondinformatie om Tsjechië
Reisgidsen
Met de groei van het toerisme is ook het aanbod reisgidsen groter geworden. Zowat alle
grote reeksen hebben nu ook een uitgave over Tsjechië én over Praag: Lonely Planet,
Rough Guide, Trotter, Guide du Routard. Deze reisgidsen brengen hoofdzakelijk
praktische info.
Daarnaast zijn er uitgaven met meer algemene info: Tsjechië en Slowakije
Reishandboek (Elmar), Praag (Capitool, Van Reemst), Tsjechië (Nelles Guide, het
Spectrum), Tsjechië, Actief & Anders (ANWB)
Kaarten
www.czech-travel-guide.com: online landkaarten, streekkaarten, stadsplannen,
netwerken van het openbaar vervoer.
Kaarten van de regio’s of gedetailleerde wandel- en fietskaarten zijn in Tsjechië overal
te koop. Het betreft degelijke uitgaven van SHOCart (www.shocart.cz) of van de
website www.manymaps.com, ook www.mapyonline.cz, www.freytagberndt.cz en
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www.geodezie.cz (kaarten van Marco Polo). Ook in de reisbib van Wegwijzer liggen er
wandel –en fietskaarten ter beschikking.
Formaliteiten
Een kamp in het buitenland betekent natuurlijk ook wat papierwerk.
-

Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID
hebben.

-

Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen

-

Zorg er voor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten

-

Europese Ziekteverzekeringskaart:

-

Neem van elke minderjarige deelnemer een schriftelijke toestemming mee van

-

Voor Scouts en Gidsen: als je van plan bent om een buitenlandse

de ouders (bij voorkeur opgesteld in het Engels, Frans of Spaans).
scoutsassociatie te bezoeken of er te overnachten, vergeet dan niet het Scoutsen Gidsenpaspoort (of internationale aanbeveling) mee te nemen. Dit is een
bewijs dat je daadwerkelijk bij een wereldbeweging bent aangesloten.
Je kan dit document aanvragen bij de internationale dienst van je scouts en/of
gidsen vereniging.
Belgische ambassade in Praag: www.diplomatie.be/praguenl
Tsjechische ambassade in Brussel: www.mzv.cz/brussels
Budget!
Wisselkoers: 1 EUR = 25.7159 CZK (oktober 2013)
Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen wij door naar http://www.xe.com
Zoals bij iedere reis zal je reisbudget afhangen van de duur van je reis, en zeker voor
wat Tsjechië betreft, van de streek waar je naartoe gaat. Praag is een stuk duurder
dan de veel minder toeristische landelijke streken in het zuiden en het oosten. Zelfs in
Praag kun je besparen door niet in het dure historische centrum te verblijven maar
bijvoorbeeld in de veel goedkopere wijk Vinohrady.
Een wandelvakantie-met-tent is goedkoper dan logeren in een hotel, een dagschotel
eten in een doodgewoon, volks Tsjechisch eethuis is veel goedkoper dan in een
restaurant met een westers tintje. In de supermarkt of de potraviny (voedingswinkel)
koop je alle basisproducten (melk, brood, groenten, rijst) voor een pak minder dan in
België. En zelfs uitgaan hoeft niet duur te zijn want in de lokale cafés (pivnice of
hostinec) is ‘pivo’ (bier) zeer goedkoop en die wordt per halve liter geschonken!
Tsjechië, zeker buiten Praag, is een bestemming bij uitstek voor de Europese
budgetreiziger. Vergeet je studentenkaart of lerarenkaart niet en geniet van kortingen
op musea en transport!
Enkele richtprijzen: 1 pint = 45 CZK ; een maaltijd in een restaurant = 300 CZK ; een
ijsje = 30 CZK, jidelny denne(dagschotel) = 70 tot 100 CZK. Deze prijzen blijven
richtprijzen en zijn afhankelijk van de wisselkoersen, de locatie, etc.
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Transport naar Tsjechië
De meest voor de hand liggende bestemming is Praag. Vanuit de Tsjechische hoofdstad
kan je dan vrij vlot en goedkoop verder met trein en bus.
Bus
Bij Eurolines (www.eurolines.be) zijn er groepstarieven op Praag. Bussen vertrekken uit
Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven en Luik. Reisduur ca. 12u.
Bij Studentagency (www.studentagency.eu) de tegenhanger van Eurolines,heb je ook
allerhande tarieven.
Trein
Dagtreinen vanuit Brussel naar Keulen en Frankfurt van waaruit nachttreinen
vertrekken. Info www.b-europe.com. Reisduurminimum 13 uur.
Vliegtuig
Verschillende maatschappijen vliegen op Praag. Er zijn regelmatig promotietarieven.
www.brusselsairlines.com: SN Brussels Airlines
www.csa.cz: Czech Airlines (nationale luchtvaartmaatschappij): vluchten vanuit Brussel
naar Brno via Praag.
book.wizzair.com: Wizzair is een lagekostenmaatschappij met een verbinding
Charleroi–Praag
Transport in Tsjechië

www.jizdnirady.cz: ‘national timetable information system’ met info over verbindingen
per trein, bus, vliegtuig, boot en openbaar vervoer in de steden.
Trein
De Tsjechische spoorwegmaatschappij (Ceské dráhy) is de grootste werkgever van het
land ondanks het feit dat er de laatste jaren nogal wat regionale lijnen zijn opgedoekt.
Tarieven zijn laag, een ticket (listek) van bijvoorbeeld Praag naar Brno kost €8. Op de
intercity- en pendolino-treinen kun je beter een plaatsje vooraf reserveren (mistenka).
www.cd.cz: Tsjechische spoorwegen
www.vlak.cz: uurregelingen
www.jhmd.cz: lokale verbindingen
Bus (autobusy)
De bus is goedkoop en je raakt er overal mee, tot in de kleinste dorpen! Vlotte
verbindingen tussen de grote steden. Veel stops (zastávka) op regionale verbindingen.
Reserveren op voorhand voor de grote verbindingen en voor reizen tijdens het
weekend.
www.vlak-bus.cz: uurregelingen van de bussen.
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Transport in Praag
www.dp-praha.cz: openbaar vervoer in de hoofdstad (metro, tram, bus en het
tandradbaantje). Praha Card: onbeperkt
gebruik van het openbaar vervoer gedurende drie dagen en gratis toegang tot 40
musea.
Eveneens studentenkorting.
Logies
Samen met de verhoging van de kwaliteit van de hotels en pensions zijn ook de prijzen
gevoelig gestegen. Dat is vooral in Praag het geval. Goedkopere oplossingen zijn in de
eerste

plaats

de

kampeerterreinen

(autokemping),

de

jeugdherbergen,

de

studentenhuizen (studenskà kolej) (enkel in juli en augustus), de berghutten die
variëren van comfortabele hostels tot eenvoudige, houten shelters.
Er zijn verschillende internetsites met duizenden aanbiedingen voor alle logiesvormen.
www.camp.cz: campings in Tsjechië
www.travelguide.cz: zoekmachine en online reservering
www.accommodationinczech.com: vooral logies in Praag maar ook in andere steden
www.rekus-rekan.cz: vijftalige logiesgids Praag
www.travellers.cz: hostel in Praag
Wildkamperen
Officieel is wildkamperen verboden in Tsjechië. Er zijn ook geen uitzonderingen bekend
op deze regel. Voor verdere informatie omtrent wildkamperen:
www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa
Waar naartoe?
Uiteraard naar de hoofdstad Praag die terecht de Gouden Stad wordt genoemd. Het is
geen museumstad zoals Parijs of Florence of Rome maar het is daarentegen een
fantastisch openluchtmuseum waar het heerlijk is om te wandelen en te genieten van
de prachtige architectuur. Pak één van deze wijken aan: Hradcany, Malá Strana, Staré
Mesto, Nové Mesto, Vinohrady!
Vanuit Praag kun je excursies maken in Centraal-Bohemen. Om maar twee plaatsen te
noemen: Tabor en Telc zijn prachtige stadjes. Verder naar het oosten ligt Brno en niet
te vergeten de prachtige universiteitsstad Olomouc en verderop het mooie Kromeriz.
Voor de mooiste natuurgebieden moet je naar Noord-Bohemen en naar Moravië. Don’t
miss Boheems Zwitserland, het Tsjechisch Paradijs, de grotten van Moravsky kras,
Cesky kras, Slovensky raj en tal van andere natuurgebieden waar je stapt, fietst, roeit,
klimt, duikt of surft.
Reis naar de Krkonoše, het Reuzengebergte aan de Poolse grens, om er te stappen in de
zomer. Maar er is veel meer dan dat. Maak je keuze uit het enorme aanbod prachtige
natuur en het culturele erfgoed.
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Actie!

Fietsen
Tsjechië wordt stilaan een echt fietsland. Er zijn nu reeds 17.000 km fietsroutes en er
worden ieder jaar nieuwe bewegwijzerde routes uitgezet (gele bordjes met fiets erop),
veelal langs rustige wegen en weg van het gemotoriseerde verkeer. Maar er is nog werk
aan de winkel want op veel plaatsen is het gevaarlijk fietsen. Sommige routes zijn nog
niet aangepast aan het groeiende aantal auto’s en vooral vrachtwagens kunnen
gevaarlijk langs de fietser heen scheren of hem met een rook spuwende uitlaat
bedwelmen. De
meest aangewezen fietsstreek is Zuid-Bohemen, meer bepaald tussen Praag en de grens
Oostenrijk/Duitsland. Ga je naar het noorden en het oosten van het land, dan mag je
je aan een veel lastiger parcours verwachten.
www.czecot.cz: gedetailleerde info over fietsroutes,logies, kaarten, enz.
www.cykloserver.cz: bewegwijzerde routes, databank. Enkel in het Tsjechisch
beschikbaar.
www.adfc.de: op deze site van de Duitse fietsersbond kom je via service en Europainfos bij uitgebreide info over fietsen en fietsorganisaties in Tsjechië.
Wandelen
Tsjechië staat als wandelland op gelijke voet met de wandelgrootheden Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland. Al van voor de tijd dat het land zich naar westers model
ombouwde, bestaat er een dicht netwerk van eenvoudige, regionale wandelroutes en
langeafstandswandelpaden. De bewegwijzering is uitstekend en van alle wandelstreken
bestaat degelijk kaartmateriaal. De
meeste wandelaars zijn kampeerders en ’s avonds wordt er graag gezongen rond het
kampvuur. www.manymaps.com en www.shocart.cz: voor wandelkaarten
Buitensport
Klimmen: in een groot aantal gebieden in Tsjechië kan geklommen worden. Er zijn her
en deroefenwanden.
Watersport: de belangrijkste zijn zwemmen, kanoën en zeilen. Populair zijn de
stuwmeren Lipno
en Slapy, maar er zijn talloze andere mogelijkheden. Raadpleeg hiervoor de reisgidsen.
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Tips!

De taal is niet gemakkelijk. Uitvoerig laten zien dat je uit het "rijke westen" komt, valt
niet in goede aarde. Hou low profile. Ook met duitssprekenden zijn ze achterdochtig.
Met “Ahoj” (hallo) breek je al het ijs. Praag is een prachtige stad waar je zeker 2à3
dagen moet verblijven (wel duurder), maar je mag toch ook niet de kleine dorpjes
voorbijlopen. Het grootste probleem is de taal, daarvoor is een woordenboekje handig.
Tsjechië is een aanrader!
220 V is overal aanwezig, met stopcontacten zoals bij ons. Campinggas is een
probleem, niet alle busjes kunnen worden omgeruild. Ofwel hard zoeken, ofwel
voldoende meenemen.
www.Outline-travel.com is een organisatie die in de wouden van Zuid-Moravië survivals
en andere avonturen organiseert. Wel op tijd informeren, want voor kleine groepen
doen ze niets in het hoogseizoen.
Het is beter om van alle belangrijke documenten kopieën te nemen en deze te
bewaren op een andere plaats dan de originelen. Bv: een kopie van je paspoort,
bankkaart, vliegtuigticket, ...
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Buitenlands kamp?
Vraag Wegwijzer on tour!

Heb je plannen voor een buitenlands kamp, maar heb je nog vragen? De medewerkers
van Wegwijzer Reisinfo vzw komen naar je toe met een uniek aanbod!
Wegwijzer geeft gratis reisadvies over transport, logement, bestemmingen,
fondsenwerving…
Ze komen naar je toe met hun mobiele reisbib en geven begeleiding op maat gedurende
de hele voorbereiding. Ook tijdens je kamp kan je nog bij hen terecht voor advies!
Zo kan je hen het lastige werk laten doen om bv. een lokale busfirma te zoeken in
Hongarije, een goedkope camping in Oostenrijk of een veilige route voor een trektocht
door de Franse Pyreneeën.
Ook als je nog geen concrete plannen hebt, zetten ze je op weg naar een geschikte
bestemming.

Profiteer ervan en boek een afspraak via jeugd@wegwijzer.be.
Je kunt ook altijd terecht in de reisbib in Brugge. Zie
www.wegwijzer.be
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