knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Hergetova Cihelna
Franz Kafka Museum
Shakespeare A Synové
The Chemistry Design Store
Marionety Pavel Truhlář
Muzeum Karla Zemana
Prague Venice-tocht
Kampa-eiland
Lennon-muur
Werichova Villa
Museum Kampa
Kavárna Mlýnská
Café Savoy
Café Lounge
Petřinheuvel
Noi
Kabeltreintje
Petřintoren
Spiegeldoolhof
Miro Galerie
Klášterní Pivovar
Strahov Klooster
Strahov Galerie
Bellavista
Loreta-heiligdom
hOST
Slavica
Analogue
U Staré Studny
Kindje Jezus van Praag
Czech Museum of Music
St.-Nicolaaskerk
Toren van de St.-Nicolaaskerk
Manufaktura
ROESEL Beer & Cake
Bohemia Bagel
Karelsbrug
Bruggentoren Oude Stad

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.30 km)

karelsbrug & malá strana

Stap uit bij metrostation Malostranská en ga rechtsaf richting Malá Strana. Loop naar Cihelná

OVER DE ROUTE

kopen 3 . Verderop kun je Tsjechisch design 4 en marionetten 5 kopen. Loop onder de

Deze wandeling voert je via het sprookjesachtige Malá Strana en de Petřinheuvel naar de
wereldberoemde Karelsbrug. Het is een afwisselende, sfeervolle route vol historie, kunst,
cultuur én groen. Je komt langs interessante musea, zoals het Franz Kafka Museum en
Museum Kampa met moderne kunst. Heb je maar weinig tijd? Blijf dan in Malá Strana en
vervolg je weg via Újezd richting Malostranské Námĕstí.

waar je heerlijk kunt eten 1 , een museum kunt bezoeken 2 en Engelstalige boeken kunt

Karelsbrug door en bezoek een museum over special effects 6 of maak een boottocht 7 .
Loop door Na Kampĕ 8 en neem een kijkje bij de Lennon-muur 9 , in de Werichova Villa 10
en in Museum Kampa 11 . Drink iets op het eiland 12 , ga lunchen bij Café Savoy 13 en sla
linksaf en meteen rechtsaf de straat Plaská in voor koffie bij Café Lounge 14 . Sla rechtsaf

DE WIJKEN

Újezd in. Je staat aan de voet van de Petřinheuvel 15 . Ga eerst voor een Thaise maaltijd naar

er altijd vol toeristen en souvenirverkopers. Voor een rustige wandeling over de brug moet je
zorgen dat je er ’s ochtends vroeg bij bent. Onder de Karelsbrug ligt het Kampa-eiland,
omsloten door de Moldau (Vltava) en de Duivelsbeek (Čertovka). Dit wordt ook wel het

. Rechts daarvan is het lachen geblazen in het Spiegeldoolhof 19 . Loop terug langs de

Venetië van Praag genoemd. Je kunt er heerlijk romantisch lunchen of dineren en genieten
van het uitzicht over de rivier.

rechtsaf het terrein van het Strahov Klooster op 20 21 22 23 . Loop aan de andere kant door

De Karelsbrug verbindt de Oude Stad met Malá Strana. Deze wijk ligt aan de voet van de
Praagse Burcht en dateert uit de 13e eeuw. Bij een brand in 1541 is een groot deel van de
wijk verwoest, waarna Malá Strana grotendeels in barokstijl weer werd opgebouwd. Je kunt
eindeloos dwalen door het labyrint van straatjes waar het ene gebouw nog mooier is dan het

heiligdom 25 . Loop de Loretanská in en ga rechtsaf de steile trappen af voor restaurant hOST

andere. Heel bijzonder zijn de gevelstenen die tot 1770 dienden om het adres aan te geven.
De stenen hadden ook een symbolische betekenis. Een leeuw of beer stond voor kracht, een

helemaal uit en ga naar links om te shoppen 27 28 . Vervolg je weg door de straat Tržiště waar

Praag telt veel bruggen, maar de bekendste is de Karelsbrug, dé attractie van de stad. Het is

hoefijzer bracht geluk en een lelie stond voor puurheid. Het kan overigens zijn dat de wijk je
bekend voorkomt; Malá Strana is een geliefde filmlocatie.
In het zuidwesten van Malá Strana ligt de Petřinheuvel, een enorm park met bloementuinen
waar de locals graag de drukte van de stad ontvluchten. De top van de heuvel bereik je met
de kabeltrein of te voet via slingerende paadjes, die ’s avonds romantisch verlicht zijn. Dé
bezienswaardigheid van het park is de Petřintoren, een 60 meter hoge Eiffeltoren-lookalike uit
1891. Hiervandaan kun je genieten van een prachtig uitzicht over de ‘Stad van de Honderd
Torens’.

WEINIG TIJD

Karelsbrug + Kampa-eiland + Franz Kafka Museum + Petřinheuvel + Strahov Klooster

Noi 16 of pak meteen de kabeltrein naar boven 17 . Volg de bordjes richting de Petřintoren 18

speeltuin, ga rechtsaf en loop de straat Strahovská helemaal uit. Sla rechtsaf en meteen weer

de poort weer naar buiten, ga iets eten bij restaurant Bellavista 24 en bezoek het Loreta-

26 . Loop de trappen af, ga links de straat Úvoz in en loop die helemaal uit tot deze overgaat in

de Nerudova. Ga vervolgens rechts de trappen af naar de Jánský vršek. Loop de straat

je iets kunt drinken in een wijnbar 29 . Ga rechtsaf om het Kindje Jezus van Praag 30 te
bezichtigen en voor een museumbezoek 31 . Loop via Maltézské námĕstí naar de St.
Nicolaaskerk 32 33 op Malostranské námĕstí. Maak een rondje over het plein en sla dan
linksaf de Mostecká in 34 35 . Ga even rechtsaf voor een bagel 36 of loop meteen door naar
de Karelsbrug 37 38 .

1 HERGETOVA CIHELNA - ETEN & DRINKEN

Restaurant Hergetova Cihelna behoort tot de Kampa Park-groep. Dat wil zeggen: excellent
eten en een stijlvolle bediening. Op de kaart staat een mix van internationale gerechten: van
pasta's tot kipcurry en een sashimi-pizza met rauwe tonijn en wasabi. En dan hebben we het
adembenemende uitzicht over de rivier nog niet eens vermeld. Erg geliefd bij toeristen: het
gewaagde kunstwerk op de binnenplaats.
cihelna 2b, www.kampagroup.com, +420()-296826103, dagelijks 11.30-16.00 & 18.00-1.00,
500 kč, tram 12, 20, 22 malostranské námĕstí
2 FRANZ KAFKA MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Franz Kafka Museum wordt het leven van Franz Kafka op een bijzondere manier
weergegeven, onder andere met lichteffecten, geluid en foto’s. Je voelt echt de invloed die
Praag heeft gehad op Kafka en de manier waarop Kafka Praag beschrijft in zijn boeken.
Hierdoor is het museum ook interessant als je de boeken van Kafka niet hebt gelezen.
cihelná 2b, www.kafkamuseum.cz, +420()-257535373, dagelijks 10.00-18.00, entree 200 kč,
metro malostranská
3 SHAKESPEARE A SYNOVé - SHOPPEN

Shakespeare A Synové verkoopt nieuwe en tweedehands Engelstalige boeken. Van kunst tot
drama en van kinderboeken tot sciencefiction. Ook is er veel Tsjechische literatuur in Engelse
vertaling te koop. Achter in de zaak staan een paar lekkere stoelen, zodat je je aankopen alvast
kunt inkijken.
u lužického semináře 10, www.shakes.cz, +420()-257531894, dagelijks 11.00-19.00, tram 12,
20, 22 malostranské námĕstí
4 THE CHEMISTRY DESIGN STORE - SHOPPEN

The Chemistry Design Store is een prachtige winkel met alleen maar origineel, Tsjechisch
design. Het assortiment is er oneindig. Je vindt er T-shirts, spijkerbroeken, sieraden,
notitieboekjes, posters, keramiek en nog veel meer. Neem ook een kijkje in de kelder waar
regelmatig bijzondere sieraden worden tentoongesteld.
u lužického semináře 11, +00420()-776411036, ma-zo 10.00-20.00, metro malostranská
5 MARIONETY PAVEL TRUHLář - SHOPPEN

Meer dan vierhonderd lieve, grappige, enge en aandoenlijke marionetten vullen de schappen
bij Marionety Pavel Truhlář. Praag heeft veel marionettenwinkels, maar dit is nog een van de
weinige originele Tsjechische shops. Pavel werkt namelijk alleen met Tsjechische
kunstenaars. Neem zeker een kijkje in de werkplaats achter in de winkel.
u lužického semináře 5, www.marionety.com, +420()-602689918, dagelijks 10.00-21.00, tram
12, 20, 22 malostranské námĕstí
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6 MUZEUM KARLA ZEMANA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Tsjechische filmmaker Karel Zeman was gespecialiseerd in special effects en zijn werk
was een inspiratiebron voor Terry Gilliam en Steven Spielberg. In het kleine interactieve
Muzeum Karla Zemana ervaar je hoe hij de special effects creëerde. Je ziet scènes uit zijn
films en kunt ze zelf naspelen. Vergeet je camera niet!
saský dvůr, www.muzeumkarlazemana.cz, +420()-724341091, dagelijks 10.00-19.00, entree
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7 PRAGUE VENICE-TOCHT - LEUK OM TE DOEN

Zin in een romantisch uitstapje? Maak dan eens een Prague Venice-tocht. Ook als je niet
meteen in het bootje wilt stappen, is de opstapplaats al prachtig om naar te kijken.
Aanschouw het waterrad en ontdek waarom dit stukje het Venetië van Praag wordt genoemd.
kampa-eiland, www.prague-venice.cz, +420()-776776779, dagelijks 10.00-18.00, vaartocht 45

NAME

minuten 340 kč, tram 12, 20, 22 malostranské námĕstí

Elke Parsa
Photography

8 KAMPA-EILAND - LEUK OM TE DOEN

Hans Zeegers, Duncan

Kampa-eiland is een relatief rustig eilandje, dat door het kanaal Čertovka gescheiden wordt van
het vasteland. Het plein Na Kampĕ is omgeven door cafeetjes en restaurants, terwijl aan het

de Fey
LAATSTE UPDATE

zuidelijke gedeelte van Kampa juist een vredig park met bomen ligt. Perfect om de rumoerige
stad even te ontvluchten.
kampa-eiland, tram 12, 20, 22 malostranské námĕstí
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9 LENNON-MUUR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Lennon-muur, van oorsprong gewoon een van de vele historische muren in Malá Strana,
kreeg in de jaren tachtig een bijzondere betekenis. Na de moord op John Lennon werd de
muur uit eerbetoon aan de muzikant door allerlei mensen beschilderd. In die tijd was Tsjechië
nog communistisch en was westerse popmuziek verboden. Zo werd de muur meteen ook
een symbool van verzet en vrijheid. De muur is een dynamisch kunstwerk dat voortdurend

LOCAL

wordt overgeschilderd en er dus steeds weer anders uitziet.
velkopřevorské náměstí, metro malostranská

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.

Deze route is van preview

5

6

