PRAAG

OP STAP MET EEN LOCAL

Vandaag
Waar de lekkerste worteltaart is,
het gezelligste wijnbarretje of mooiste
uitzicht: Colette de Ruiter weet het
wel. Ze woont al bijna twintig jaar in
Praag en wijst ons de weg.
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Onder: Holle ringen van kaneelbrood, een favoriete snack

Uitzicht op de Moldau

Cocktailbar La Bodeguita del Medio

Colette Katschner-de Ruiter (1961) woont
sinds 1997 met haar Tsjechische man in
Praag. Ze verhuren hun landhuis als locatie
voor evenementen en trouwerijen.
Zamekdobrenice.cz

We ontmoeten Colette in district 1. De districten
in Praag zijn overzichtelijk genummerd en Praag
1 is het oude centrum. Op de hotelschool in
Zwitserland leerde Colette haar man kennen,
een Braziliaan met Tsjechische roots. Met hem
woonde ze vijftien jaar in Brazilië, samen met
zijn familie die in 1948 voor het communisme
uit Tsjechië was gevlucht. Na de val van het
communistische regime kreeg haar Tsjechische
schoonmoeder het landhuis terug waarin ze
was opgegroeid. Colette en haar man verhuis
den mee naar Tsjechië om het vervallen pand,
even buiten Praag, nieuw leven in te blazen.
Inmiddels doet het opgeknapte landhuis dienst
als locatie voor evenementen en trouwerijen.
“Praag is een echte wandelstad,” vertelt Colette,
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Doorkijkje tijdens wandeling naar boven

“het is net een openluchtmuseum.” Onze wan
deling begint bij metrostation Staroměstská.
Pal ertegenover zit muziek- en cocktailbar La
Bodeg uita del Medio, waar ze graag komt van
wege het Zuid-Amerikaanse sfeertje.

loopt dwars door de Joodse wijk tot aan rivier
de Moldau. Colette: “Hier vind je exclusieve
winkels met merken als Prada en Gucci. Maar
dé winkelstraat van Praag is Na Příkopě, daar
kun je echt alles krijgen.”

Zoete snack

Expat-ervaring

We lopen over de Kaprova naar het Plein van de
Oude Stad en stoppen even bij een karretje
waar kaneelbrood wordt verkocht. Het holle
brood draait in ringen rond spiesen boven
een houtskoolvuur en is een zoete snack die
Tsjechen zo uit de hand eten. Op het plein is de
toren met astronomische klok de blikvanger die
hordes toeristen trekt. Colette: “De legende wil
dat de ogen van de klokkenmaker werden uit
gestoken nadat hij de klok had voltooid, zodat
hij niet net zo’n mooie klok zou maken voor een
andere stad.” Het dakterras Terasa U Prince
biedt een geweldig uitzicht op deze middel
eeuwse toren en het plein. Een van de straten
die op het plein uitkomt, is Pařížská, een statige,
lommerrijke laan met jugendstilgevels. Deze

We komen langs de Bakeshop (Kozí 1): “Hier
hebben ze de lekkerste worteltaart van Praag,”
zegt Colette. Toch geeft ze voor een kop koffie
de voorkeur aan Au Gourmand, een bakkerijtje
dat gevestigd is in een voor
malige slagerij
(Dlouhá 10). Voor eclairs, macarons en ander
lekkers ben je hier aan het goede adres.
Colette heeft in bijna twee decennia veel zien
veranderen in de stad. Vanaf het begin van de
postcommunistische tijd, toen alles in Praag
nog grauw was en er bijna geen delicatessen
verkocht werden, tot aan deze tijd met winkels
die uitpuilen van wijnen, versnaperingen en
(biologische) producten. Colette woont met haar
man buiten het centrum, in Praag 6. Haar
k inderen zijn inmiddels uitgevlogen. Ze zit in

De schitterende kloosterbibliotheek

De beroemde Karelsbrug staat
vol straatartiesten en is
een geliefde Hollywood-locatie
het bestuur van IWAP (International Women’s
Association of Prague) en organiseert lun
ches, culturele uitjes en fietstochten voor
‘nieuwkomers’ in Praag. Ze weet nu eenmaal
hoe het is om een expat te zijn.

Wát een speelgoed
We vervolgen onze weg langs opvallende
boetiekjes, zoals Keramika V Ungeltu (Tyn
10), waar keramiek en marionetten worden
verkocht. Vooral de poppen aan touwtjes zijn
erg populair in Praag en beslist niet alleen bij
kinderen. Misschien is het ook geen toeval
dat het speelgoedmuseum van Praag (Jirská
4) een van de grootste speelgoedcollecties
ter wereld bezit. We nemen een kijkje in de
Sv. Jakuba-basiliek, deze Sint-Jacobuskerk
is vanbinnen uitbundig gedecoreerd, Via
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Uitzicht vanaf het terras van Bellavista

vanaf € 259 p.p.

Een bewogen historie, rijke architectuur, bruisend
cultureel leven, gezellige restaurants, cafés, bars
en volop shopmogelijkheden.
Met deze reis sluit u Praag in uw hart! U logeert in
het luxe Panorama hotel Prague****, naast een
winkelcentrum en op vier metrostops van het
centrum. De kamers zijn modern. Er zijn restaurants, een bar en een wellness met zwembad.

DOEN
■ Praag en omgeving
leent zich uitstekend
voor fietstochten,
bijvoorbeeld naar
het dorpje Okoř.
Bikoadventures.com
■ Wandelen door het
stadse groen. Dat kan
in de Palffy gardens
of botanische tuinen.
Npu.cz/sights/palacovezahrady-praha
■ Vyšehrad is een
hooggelegen kasteelcomplex op een klif
van de Moldau. Op het
bijbehorende kerkhof
liggen de Tsjechische
componisten Dvořák
en Smetana begraven.
Praha-vysehrad.cz

INCLUSIEF

Keramiek en speelgoed: Keramika V Ungeltu | Glaskunst bij designshop Artel | De beroemde Karelsbrug

Restaurant Kogo is een heelijke hide-away in de binnenstad

smalle straatjes komen we uit bij de Kruittoren,
die te beklimmen is. Ook struinen we over de
dagelijkse markt Havelské Tržiště en kijken we
rond bij Manufaktura (Melantrichova 17), een
cadeauw inkel waar Colette vrijwel altijd slaagt.
Ze wijst ons ook op kristalwinkel Blue (Malé
náměstí 144): “Glaskunst is kenmerkend voor
Tsjechië. Zoals wij onze tulpen hebben, hebben
de Tsjechen hun kristal.” In dezelfde straat zit
nog een hotspot: Debut Gallery, een eigenzin
nige winkel met beeldschone sieraden, kleding
en schalen. Gemaakt door pas afgestudeerde
studenten van de designacademie.

Strahovská, waar de indrukwekkende biblio
theek te bezichtigen is. Er staan metershoge
houten kasten vol antieke boeken in een rijk
decor. Let op de plafonds: die zijn prachtig
beschilderd of versierd met ornamenten. Vlak
bij is een terras met adembenemend uitzicht
over Praag. Het heet dan ook Bellavista
(Strahovské nádvoří 1). Vanaf hier kijken we op
de rode daken, de rivier en de Praagse burcht:
een complex van kerken, musea en paleizen.
Tram 22 brengt ons terug naar de benedenstad.
Als we ’s avonds na een klassiek concert in de
St. Nicholas-kerk weer buiten staan, zet het
licht van de straatlantaarns Praag in een gele
gloed. “In de winter als het sneeuwt, is dat
sprookjesachtig,” vertelt Colette. “Het kan dan
best koud zijn, maar we warmen ons op met
kruidenjenever Becherovka.” Vandaag is het
echter een heerlijke zwoele zomerdag. Dus we
kunnen buiten zitten op het bootterras van
restaurant Grosseto Marina op de rivier. “Hier
neem ik mijn gasten graag mee naartoe. Zowel
het eten als het uitzicht is er fantastisch.” ■

Meer weten?
Check onze site
voor een filmpje en nog
veel meer Praag-tips:
Zin.nl/praag
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Filmlocatie
Voor de lunch neemt Colette ons mee naar
Bottega di Finestra (Platnéřská 11). “Je kunt
hier een riant bord samen
stellen van drie
salades naar keuze, met aubergine, garnalen,
mozzarella, noem maar op.” De Veltlínské
Zelené – een Tsjechische witte wijn – smaakt
ons er goed bij. Daarna steken we de Moldau
over via de bekende Karelsbrug met zijn dertig

imposante standbeelden. Het is een levendige
plek waar straattekenaars actief zijn. Colette:
“Praag en de Karelsbrug vormen een geliefde
Hollywood-locatie. In 1996 werd Mission:
Impossible met Tom Cruise hier opgenomen.”
Links van de brug ligt het Nationale Theater, te
herkennen aan het goudomrande dak. Colette
gaat hier graag naar een balletvoorstelling.
Aan de overkant van de rivier – in de wijk
Malostranská – lopen we door de Tržiště, een
straat met veel galerieën en winkeltjes. We
passeren wijn & cognacbar U Staré Studny
(Tržiště 371). “Vooral in de winter, als het buiten
koud is, is dit een heel gezellig adresje voor
proeverijen,” vertelt Colette.

Kruidenjenever
We slaan de Vlašská in, een rustige weg die
omhoog leidt. We lopen een flink eind naar
boven tot aan een veld met fruitbomen. Colette:
“In Tsjechië mag iedereen het verse fruit zo van
de bomen plukken: kersen, appels, peren,
alles.” We zijn nu aangekomen bij het klooster

■ Retourvlucht Praag met KLM ( Economy)
inclusief belastingen ■ 3x Overnachting in Panorama hotel Prague met ontbijt ■ Entree Wellnes &
fitness centre Top Deck met zwembad, gym, sauna,
stoomcabine (1x p.p. per verblijf) ■ Gratis internet
■ Koffie of thee met wat lekkers in nabijgelegen
café ■ Bustour (2 uur) historisch Praag met
Engelssprekende gids ■ Openbaar vervoer pas voor
3 dagen ■ Gratis reisgids Praag (op=op)

PRIJS EN DATA

Vanaf € 259 p.p. o.b.v. 2 personen per kamer.
Geldig: 1 juli 2016 t/m 31 maart 2017. Exclusief:
calamiteitenfonds € 2,50, reserveringskosten per
boeking € 20 (online), € 25 (telefonisch) of € 29,50
(reisbureau) en eventuele vluchttoeslagen en/of
kortingen.
MEER INFO EN RESERVEREN

Kijk op TUI.nl/zin, bel 0900-88 47 ( € 0,70 p.g.) of ga
langs bij een TUI winkel o.v.v. Zin Praag-aanbieding.
De SGR- en ANVR-voorwaarden zijn van toepassing.
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