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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Boerenmarkt Náplavka
Dansende Huis
Ginger & Fred
Potrefená Husa
Mum Ray
CZECHDESIGN
Papelote
Mosaic House
Nieuwe Stadsraadhuis
Café Kolíbka
Hugo Chodí Bos
The Room by Basmatee
Mamacoffee
PunkTura
Krusta
Palác Lucerna
Pasáž Světozor
Hoofd van Franz Kafka
UGO
Star Beads
Café Louvre
Národní Kavárna
Leeda
KAVKA art and visual culture
Kurator
Bistro & Shop No. 19
Esterstyl
Botas 66
Havlíkova Přírodní Apotéka
Food Story
Peter James Proud
Lokál
Bokovka
Gurmet Pasáž Dlouhá
100 Class
LAVMI
Čerstvě Pražená Káva
Maso a koblíha

ROUTE
MADE IN PRAAG
OVER DE ROUTE
Op deze route verken je het andere gezicht van Praag zoals de locals het kennen. Er openen
steeds meer galleries, hippe koffiebars, boetieks en trendy eettentjes en deze route brengt je
ernaartoe. De route voert door de Nieuwe en de Oude Stad langs winkels van Tsjechische
ontwerpers, je ziet street art van lokale kunstenaars en komt langs restaurants waar gekookt
wordt met ingrediënten uit de streek.
Hoewel je ook langs een aantal klassieke bezienswaardigheden komt, loopt een groot deel
van de route door straten waar je als toerist niet gauw komt.

DE WIJKEN

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.10 km)
Loop je de route op zaterdag, steek dan bij Palackého Náměstí over naar de boerenmarkt
Náplavka 1 of volg de rivier richting het Dansende Huis 2 . Ga chic lunchen bij Ginger & Fred
3 of eenvoudig bij Potrefená Husa 4 . Loop het plein af naar tassenwinkel Mum Ray 5 .

Loop de straat uit en steek het kruispunt over naar Vojtěšská. Neem een kijkje in de
expositieruimte van CZECHDESIGN 6 en de papierwinkel Papelote 7 . Volg de scherpe
bocht naar rechts, om de kerk van Sv. Vojtěch. Sla rechts Pštrossova in. Steek het kruispunt
over naar Na Zderaze en loop links via Na Zborenci omhoog naar het Mosaic House 8 . Loop
via Odborů naar Karlovo Náměstí en steek het plein over. Sla linksaf Vodičkova in en loop het
Nieuwe Stadsraadhuis binnen 9 voor wat cultuur en een drankje bij Café Neustadt. Steek
schuin over naar Řeznická om iets te eten in Café Kolíbka 10 of te shoppen bij Hugo Chodí
Bos 11 . Ga linksaf naar The Room by Basmatee 12 en weer links, Navrátilova in. Aan het

De Nieuwe Stad is het modernste gedeelte van het oude centrum. Hier vind je veel hotels,

einde zit links het café Mamacoffee 13 . Sla rechtsaf Vodičkova in en loop bij nummer 10 het

restaurants, theaters en bioscopen en ontelbaar veel winkels, van grote ketens tot kleine
boetiekjes. In de oude winkelpassages, zoals Palác Lucerna, proef je de sfeer van vervlogen
tijden en vind je leuke speciaalzaakjes, restaurants, barretjes en theaters. De wijk dateert uit
de 14e eeuw maar veel van de gebouwen hebben in de 19e en 20e eeuw plaats gemaakt

gangetje in. Op de binnenplaats zit PunkTura 14 . Loop door, stop bij bakkerij Krusta 15 ,

voor nieuwbouw waardoor je er niet alleen veel gevels in jugendstil en neogotische stijl ziet,
maar ook modernistische architectuur. Een aantal van de bekendste gebouwen van Praag,
zoals het Nationaal Theater en het Dansende Huis, staan in deze wijk. Ook het beroemde
Wenceslasplein en Karlovo Náměstí, ooit het grootste plein van Europa, liggen in deze wijk.
De Oude Stad is een van de oudste stadskernen van Europa. Levendig middelpunt is het
Oude Stadsplein. Vooral na zonsondergang ervaar je pas echt de magie van het plein met haar
prachtig verlichte gevels, de Astronomische Klok en de torenspitsen van de Týnkerk. De Oude
Stad is echter veel meer dan een openluchtmuseum. In de schilderachtige straatjes vind
je talloze restaurants en cafés, van traditioneel tot trendy, en je kunt er eindeloos
shoppen. Liefhebbers van klassieke muziek en ballet kunnen er iedere avond wel naar een
opera, concert of balletvoorstelling.

verken de passages 16 en loop via de Pasáž Světozor en Františkánská Zahrada 17 naar
Jungmannovo Náměstí. Loop Národní Třída in en ga bij nummer 35 linksaf. Via deze doorgang
kom je bij het hoofd van Franz Kafka 18 . Loop via winkelcentrum Quadrio naar sappenbar 19 .
Sla bij Národní Třída linksaf. Koop kralen bij Star Beads 20 en eet wat bij Café Louvre 21 of
Národní Kavárna 22 . Loop Karoliny Světlé in en ga shoppen 23 24 25 26 . Ga rechtsaf
Konviktská in voor een exclusief sieraad van Esterstyl 27 . Ga bij Betlemské Náměstí naar
rechts en direct weer rechts. Loop Skořepka in voor een paar sneakers van Botas 66 28 . Ga
terug en sla rechts Jilska in waar je je zintuigen kunt prikkelen met de puurste
natuurcosmetica 29 . Loop Jilska helemaal uit, volg de bocht naar rechts en loop via Malé
Náměstí en het Oude Stadsplein naar Dlouhá. Duik de bierkelder 30 in, koop een overhemd bij
Peter James Proud 31 of ga heerlijk eten en drinken 32 33 34 . Loop Dlouhá helemaal uit,

WEINIG TIJD

Dansende Huis + Nieuwe Stadsraadhuis + Winkelpassage Palác Lucerna + Hoofd van
Franz Kafka + Hapje eten bij Maso a koblíha

steek het kruispunt over naar Soukenická en maak kennis met het concept ‘slow fashion’ 35 .
Sla bij Petrská Náměstí rechtsaf en koop fris design bij LAVMI 36 . Pak aan de overkant een
‘slow coffee’ 37 of sluit af bij slagerij en bistro Maso a koblíha 38 .

1 BOERENMARKT NáPLAVKA - SHOPPEN

De boerenmarkt Náplavka (de wal), op de oever van de Moldau, is de gezelligste boerenmarkt
van Praag. Je vindt hier verse groenten, brood, huisgemaakte jam, wijn, traditioneel gebak,
zoals donuts gevuld met maanzaad, heerlijke kazen: alles van boeren en bakkers uit de regio.
Stel ter plekke een ontbijtje samen of haal iets lekkers voor onderweg en geniet ondertussen
van het uitzicht op de rivier.

rašínovo nábřeží, farmarsketrziste.cz, feb-nov za 8.00-14.00, metro karlovo náměstí
2 DANSENDE HUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Dansende Huis (Tančící Dům) is een van de opvallendste postmoderne gebouwen van de
stad. Het 'swingende' kantoorgebouw uit 1996 is een ontwerp van Frank Gehry, de architect
van onder andere het beroemde Guggenheim Museum in Bilbao. Het gebouw wordt vaak
vergeleken met het dansende filmpaar Fred Astaire en Ginger Rogers. De in glas gehulde
'vrouw' lijkt zich namelijk vast te klampen aan de 'borst' van de 'mannelijke' toren. Vanuit het
restaurant op de zevende verdieping heb je een mooi uitzicht over Malá Strana en de Praagse
Burcht.
jiráskovo náměstí 6, tancici-dum.cz, tram 17, 21 jiráskovo náměstí
3 GINGER & FRED - ETEN & DRINKEN

Op de zevende verdieping van het Dansende Huis vind je het stijlvolle restaurant Ginger &
Fred. Je hebt er een fantastisch uitzicht op Malá Strana en de Praagse Burcht en kunt er
genieten van verfijnde gerechten bereid met vrijwel alleen streekproducten. Begeef je onder
de Praagse zakenlieden voor een chique lunch of reserveer een romantisch diner. Leuk detail
zijn de met canvas beklede fauteuils die door verschillende kunstenaars zijn beschilderd.
Meest opvallend zijn de dierenkoppen van Adam Jílek, van wie ook veel kunst aan de muur
hangt.
jiráskovo náměstí 6, ginger-fred-restaurant.cz, ma-zo 11.30-24.00, 500 kč, tram 17, 21
jiráskovo náměstí
4 POTREFENá HUSA - ETEN & DRINKEN

Verscholen in een rustiek souterrain zit het eigentijdse Potrefená Husa. Het restaurant heeft
een goede Tsjechische en internationale kaart. Je kunt er onder meer de typisch Tsjechische
worstjes in donker bier (špekáčky na černém pivu) bestellen voor bij een goed glas bier van de
Praagse brouwerij Staropramen.

3

4

Tsjechië.
resslova 1, ma-wo 10.00-24.00 & do-za 11.00-01.00 & zo 11.00-23.00, , 250 kč, tram 17, 21
jiráskovo náměstí

odborů 4, mosaichouse.com, metro karlovo námĕstí
9 NIEUWE STADSRAADHUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

5 MUM RAY - SHOPPEN

Mum Ray is het sympathieke tassenwinkeltje van ontwerpster Lucie Michalcová. In de winkel
vind je een gevarieerde collectie voor mannen en vrouwen met stoere messenger bags,
kleine rugzakken, kleurrijke schoudertassen en portemonnees. Alle tassen worden met de
hand gemaakt. Zit jouw kleurencombinatie er niet bij? Je kunt iedere tas in je favoriete kleuren
bestellen. De tas is dan na twee dagen al klaar.
náplavní 3, mumray.cz, ma-vr 11.00-18.00 of op afspraak, tram 17, 21 jiráskovo náměstí

Het Nieuwe Stadsraadhuis is een complex van middeleeuwse gebouwen dat op de
werelderfgoedlijst van UNESCO staat. In de weekenden worden hier vaak folkloristische
evenementen georganiseerd die gratis toegankelijk zijn. Je kunt ook de gotische toren
beklimmen of een bezoek brengen aan de Invisible Exhibition om te ervaren hoe het is om
blind te zijn (reserveren aanbevolen). Verder vind je er een doorlopende tentoonstelling over
de geschiedenis van de Nieuwe Stad, een kunstgalerie en het hippe Café Neustadt waar ‘s
avonds regelmatig alternatieve bandjes optreden.
karlovo námĕstí 23, novomestskaradnice.cz, raadhuistoren apr-nov di-zo 10:00-18:00, entree

6 CZECHDESIGN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

60 kč, metro karlovo námĕstí

CZECHDESIGN biedt jonge Tsjechsiche kunstenaars de kans hun werk te exposeren. In de
galerie vind je bijna doorlopend exposities van aanstormend talent. Jaarlijks wordt er
bovendien een ontwerpwedstrijd georganiseerd, steeds met een ander thema; van mode tot
verpakkingen. Het enthousiaste team van CZECHDESIGN houdt kantoor direct naast de
expositieruimte en vertelt je graag over de exposities en kunstenaars.
vojtěšská 3, czechdesign.cz, di-vr 10.00-18.00, entree gratis, metro karlovo námĕstí
7 PAPELOTE - SHOPPEN

Papierwinkel Papelote is het resultaat van een afstudeerproject aan de academie voor
toegepaste kunsten. Het assortiment bestaat uit minimalistische maar kleurrijke
opschrijfboekjes, agenda’s, pakpapier, kaarten en andere producten van milieuvriendelijk
papier en gerecyclede materialen. Je vindt er ook papierwaren van andere Tsjechische
ontwerpers en de traditionele Koh-i-noor potloden.
vojtěšská 9, papelote.cz, ma-vr 11.00-19.00 & za 12.00-18.00, metro karlovo námĕstí
8 MOSAIC HOUSE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Mosaic House is dankzij de werken van Tsjechische kunstenaars in en om dit hotel een
echte bezienswaardigheid. Dat begint al op het pleintje voor het hotel waar je op een bankje
kunt uitrusten onder reuzenpaddenstoelen. Vergeet ook niet naar boven te kijken waar onder
andere een man en een vrouw aan een paraplu bungelen en een gigantische vlieg het plein
overziet. In de foyer en de tuin van het hotel kom je meer kunstwerken tegen, zoals een fraaie
mozaïekvloer en surrealistische beelden. Het hotel is ook het eerste duurzame hotel in

5
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LOCAL

NAME

ELKE PARSA

Ze was waarschijnlijk de enige die nooit een weekend naar
Praag was geweest, en uitgerekend Elke verhuisde
ernaartoe. Ze houdt van de stad en is na al die jaren echt een
local. Ze is dol op de trammetjes, de parken en overdekte
passages en houdt van de creatieve sfeer. Wat haar zelf
verraste: Praag is het hele jaar door leuk, ook in de winter.
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