knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Koninklijke Tuinen
Belvedère
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St.-Jorisbasiliek
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Oude Burchttrappen
St.-Wenceslaswijngaard
Villa Richter
Pálffy Palác Club

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.40 km)

praagse burcht & hradčany

Start bij metrostation Malostranská. Loop het station uit, het pleintje over en ga dan rechtsaf.

OVER DE ROUTE

Wallensteintuinen 1 . Loop Letenská helemaal uit en ga de heuvel op. Loop door Nerudova

Deze route vol historie voert je langs de straat Nerudova omhoog richting de Praagse Burcht,
het hoogtepunt van de wandeling. Je kunt de klim naar boven overslaan door direct bij de
uitgang van de metro tram 22 te nemen. Stap uit bij de halte Pražský Hrad. Loop de burcht
binnen via U Prašného Mostu en pak daar de route op.

DE WIJKEN

Je bezoek aan Praag is pas compleet als je de Praagse Burcht (Pražský Hrad) hebt bezocht,
een van de grootste gesloten paleizencomplexen ter wereld. De burcht is vanuit de hele stad

Loop bij de kruising rechtsaf Letenská in. Aan het einde ligt rechts een bruine poort; dit zijn de

omhoog. Let op de oude gevelstenen 2 , koop een peperkoekhart 3 , bekijk moderne kunst
4 en koop een doos klassieke Koh-i-noor potloden [5]. Eet een Tsjechische pannenkoek (6),

een veganistische maaltijd 7 of drink een biertje 8 . Ga rechtsaf de scherpe hoek om en
loop de heuvel Ke Hradu op naar de burcht. Maak via Kanovnicka een uitstapje naar het
pitoreske straatje Nový Svět {9} (10). Loop terug en zorg dat je op het hele uur voor de poorten
van de burcht staat voor de wisseling van de wacht 11 . Bezichtig het Sternbergpaleis 12 (er is

te herkennen aan de torens van de St.-Vituskathedraal. Ook de tuinen rondom de burcht, met
paviljoenen, tuinhuisjes, beelden en fonteinen, zijn een wandeling waard.

links een doorgang naar beneden; ga onderaan door de grote ijzeren deur). Ga in de

In de 9e eeuw stichtte prins Borivoj de burcht en sindsdien is het geheel aan paleizen, torens
en kerken geleidelijk aan gegroeid. Er is dan ook bijna geen bouwstijl die hier niet
vertegenwoordigd is. Een goed voorbeeld daarvan is de St.-Vituskathedraal. De eerste steen

een trapje af en blijf het pad volgen totdat je links een brug en rechts de grote poort van het

rechterhoek van het plein door een poort de tuin Zahrada na Baště in, volg het pad, ga rechts

burchtcomplex ziet. Bij de brug kun je afdalen in de slotgracht /13/, steek de brug over voor

werd in 1344 gelegd en het heeft bijna zeshonderd jaar geduurd voordat de kathedraal in 1929
helemaal af was. De fundamenten van het gebouw zijn gotisch, de hoogste toren heeft
elementen uit de renaissance en de barok en de hoofdingang is in neogotische stijl gebouwd.

een wandeling door de Koninklijke Tuinen 14 15 of ga door de poorten het complex van de

Ook de andere bouwwerken van de burcht zijn in de loop der tijd verbouwd, uitgebouwd en
gerenoveerd. De laatste grote verbouwing vond plaats in de jaren 20 van de vorige eeuw.

Prague Castle 20 en de St.-Jorisbasiliek 21 . Loop door naar het Gouden Straatje 22 23 24 ,

Architectuur- en geschiedenisliefhebbers kunnen hun hart hier dus ophalen. Sinds 1918
zetelde de regering van Tsjecho-Slowakije in de burcht. Ook het kantoor van de huidige
president van Tsjechië is hier gevestigd.
Hradcany is een woonwijk die zich ten westen van de burcht uitstrekt tot aan het Strahov
Klooster op de Petrinheuvel. Hradcany werd in 1320 gesticht als een stad met eigen rechten,
maar in 1784 werden de Oude Stad, de Nieuwe Stad, Malá Strana en Hradcany
samengevoegd tot één stad. De slingerende straatjes van Hradcany vormen de perfecte
omgeving voor romantische avondwandelingen.

WEINIG TIJD

Praagse Burcht + Koninklijke Tuinen + Lobkowiczpaleis + Sternbergpaleis +
Wallensteintuinen

Praagse Burcht op 16 . Koop hier op de tweede binnenplaats een kaartje. Loop naar de derde
binnenplaats voor de St.-Vituskathedraal 17 , Mihulka 18 , het Koningspaleis 19 , The Story of

het Speelgoedmuseum 25 en het Lobkowiczpaleis 26 27 . Loop dan door Jiřská het complex
van de Praagse Burcht weer uit. Hier kun je, na het verlaten van de doorgang, direct rechts de
hoek om, richting de Tuin op de Wallen 28 . Daal hier aan de linkerkant de paleistuinen af. Je
kunt er ook voor kiezen om deze aan het einde van de wandeling vanaf beneden te
beklimmen 29 . Ook kun je de trapjes af richting toprestaurant U Zlaté Studnĕ 30 . Ga daarna
via de burchttrappen Staré Zámecké Schody 31 of via de wijngaard 32 33 de heuvel weer af.
Ga rechtsaf door het parkje en neem de eerste straat rechts, Valdštejnská. Hier ligt nog een
toprestaurant 34

1 WALLENSTEINPALEIS/WALLENSTEINTUINEN - LEUK OM TE DOEN

Het Wallensteinpaleis (Valdštejnský Palác) is gebouwd in opdracht van een van de meest
invloedrijke edellieden in het voormalig koningkrijk Bohemia, Generaal Albrecht Vaclav
Eusebius van Wallenstein. Het paleis, dat hij tussen 1624 en 1630 liet bouwen, moest zelfs de
Praagse Burcht overtreffen. In het paleis is nu de Tsjechische senaat gevestigd. Achter het
paleis liggen de mooie Wallensteintuinen (Valdštejnská Zahrada) met kopieën van bronzen
beelden; de originele zijn in 1648 door de Zweden gestolen. Verder zijn in de tuin een
opmerkelijke namaakgrot, een mooi paviljoen waar ook openluchtconcerten worden
gehouden, een siervijver en de oude rijschool te zien. Om bij het paleis te komen houd je bij
binnenkomst van de tuinen links aan, je loopt naar de rechteruithoek van de tuin en verlaat de
tuinen via de trap rechts van het podium. Je komt dan op een kleine binnenplaats, waar aan
de linkerkant de ingang van het paleis ligt.
valdštejnské námĕstí 4, www.senat.cz, paleis open nov-mrt za-zo (alleen eerste weekend)
10.00-16.00, april-mei, okt za-zo 10.00-17.00, jun, entree gratis, metro malostranská, tram 12,
18, 20, 22, 23, pražský hrad, pohoreleč
2 NERUDOVA - LEUK OM TE DOEN

De historische straat Nerudova is vernoemd naar de 19e-eeuwse schrijver Jan Neruda. Hij
schreef veel verhalen over deze buurt en woonde tussen 1845 en 1857 in het Huis bij de
Twee Zonnetjes op nummer 47. In deze straat is het vooral leuk om de oude huismerken te
bekijken. Voordat de huizen in 1770 huisnummers kregen, waren ze herkenbaar aan hun
gevelstenen, waarvan hier nog mooie exemplaren te zien zijn. Zo zie je op nummer 2 de Rode
Adelaar, op nummer 12 de Drie Violen, op nummer 34 het Gouden Hoefijzer, op nummer 43
de Groene Kreeft en op nummer 49 de Witte Zwaan. Op nummer 32 ligt de eerste apotheek
van Hradčany uit 1749.
nerudova ulice, metro malostranská
3 GINGERBREAD MUSEUM - SHOPPEN

Rond Kerst en Pasen zie je overal in Praag marktkraampjes met versierde peperkoekharten.
Bij het Gingerbread Museum kun je het hele jaar door versierde peperkoeken in alle soorten
en maten krijgen. Van traditionele harten en huisjes tot hippe peperkoekcupcakes. Achter in
de winkel kun je de peperkoekversierders aan het werk zien.
nerudova 9, www.gingerbreadmuseum.cz, dagelijks 9.30-18.30, metro malostranská, tram 12,
20, 22 malostranské náměstí
4 MUZEUM MONTANELLI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Muzeum Montanelli vind je wisselende exposities van moderne kunst en art brut uit de
hele wereld. Ook zijn er regelmatig tentoonstellingen van privécollecties van Europese
verzamelaars. Er is elke twee maanden een nieuwe expositie, dus kijk voor het actuele
programma op de website.
nerudova 13, www.muzeummontanelli.com, di-vr 14.00-18.00, entree 80 kč, metro
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malostranská, tram 12, 20, 22 malostranské náměstí
7 LOVEG - ETEN & DRINKEN

Vanaf het terras van veganistisch restaurant LoVeg heb je een mooi uitzicht op de burcht. Op
de kaart staan niet alleen klassiek veganistische gerechten als curry’s en hummus, maar ook
een vegan garnalencocktail en vegan versies van Tsjechische klassiekers als goulash en
svíčková na smetaně (rundvlees met roomsaus). En daar hoort natuurlijk Tsjechisch biobier bij!
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nerudova 36, www.loveg.cz, dagelijks 11.30-22.00, 180 kč, metro malostranská, tram 12, 20,
22 malostranské náměstí

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

8 U ZAVěšENýHO KAFE - ETEN & DRINKEN

De muren van het artistieke eetcafé U Zavěšenýho Kafe zijn door de Tsjechische kunstenaar
Jakub Krejčí versierd met muurschilderingen van scènes uit de Tsjechische geschiedenis. Erg
leuk om te bekijken tijdens je lunch of diner. Naast de standaardgerechten zijn er ook

NAME

Elke Parsa

vegetarische en glutenvrije gerechten te krijgen.
úvoz 6, www.uzavesenyhokafe.cz, +420()6-5294595, dagelijks 11.00-0.00, 180 kč, metro
malostranská, tram 12, 20, 22 malostranské náměstí
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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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