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>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Námĕstí Míru
BON Fresh ramen & soba
Lazy Eye
Book Therapy
Dish
Vinohradský Parlament
Yuniku
Kavárna Mezi Srnky
Mint
Zmrzlinář
Sokolovna
Vinohradský Pavilon
Theater Royal
Riegrovy Sady
Beergeek
Náměstí Jiřího z Poděbrad
De Heilige Hart-kerk
Pour Pour
Skoba
Televisietoren
Palác Akropolis
Pivo a párek
Hostinec U Tunelu
Eska
Spojka Karlín
Kasárna Karlín
Parlor
Nejen Bistro
Karlinské náměstí
Thun Karlovský Porcelan
Garage
Můj Šálek Kávy
Kaizlovy Sady
Invalidovna

ROUTE
Vinohrady, Žižkov & Karlín
OVER DE ROUTE

De route door Vinohrady, Žižkov en Karlín is een kennismaking met het eigentijdse, hippe
Praag. Je leert de populairste buurten kennen met de beste restaurants, hipste cafés en
mooiste boetieks. Je komt langs gezellige pleinen, boerenmarkten en mooie parken. Sierlijke,
neorenaissancistische architectuur en moderne en brutalistische bouwwerken vormen het
decor op je route.

DE WIJKEN
Vinohrady (de wijngaarden) is een statige, mondaine woonwijk net buiten het centrum van
Praag. De wijk dankt haar naam aan de wijngaarden die hier in de middeleeuwen door Karel
IV werden aangelegd. De wijngaarden maakten vanaf eind 19e eeuw plaats voor rozentuinen,
boomgaarden, sierlijke gebouwen en appartementencomplexen. Het centrum van de buurt is
Námĕstí Míru. Aan dit levendige plein liggen de St.-Ludmilakerk, een theater (het Divadlo na
Vinohradech) en talloze restaurantjes. Vinohrady staat bekend om de goede restaurants, cafés
en boetieks. De wijk is ideaal als je wilt ontsnappen aan de toeristische drukte. Hier kom je
vooral locals en expats tegen en ben je even thuis in Praag.
Žižkov is van oudsher een arbeiderswijk die haar wat ruige karakter nog altijd heeft behouden.
De wijk wordt wel eens gekscherend de Bronx van Praag genoemd. Het is een populaire wijk
bij studenten en jonge professionals. Baken van de wijk is de televisietoren, die hoog boven
de daken uittorent. Deze brutalistische toren is een van de meest opvallende en omstreden
bouwwerken van de stad. Maar de toren is vooral ook een populaire uitgaansplek met
drie restaurants, een één-kamerhotel en een observatiedek waarvandaan je de hele stad kunt
overzien. Blikvangers zijn de reusachtige, zwarte baby’s van de kunstenaar David Černy, die
langs de toren omhoog kruipen.
Ook Karlín is een voormalige arbeiderswijk. Dit veranderde toen de wijk in
2002 zwaar werd getroffen door de overstromingen. Op sommige panden is nog te zien hoe
hoog het water destijds stond. De wijk onderging een grondige renovatie en maakte een
nieuwe start. Nu wonen er veel jonge Pragenaren en expats. Ook chef-koks die de Praagse
culinaire scene met nieuwe ideeën willen veroveren, vestigen zich hier. Op cultureel
en culinair vlak is Karlín de meest creatieve en innovatieve wijk van Praag. Wil je op de hoogte
blijven van wat er op cultureel gebied gaande is, dan moet je in de oude kazerne Kasárna
Karlín zijn, waar kunst en ontspanning hand in hand gaan. Karlín ademt de sfeer van een klein,
gezellig dorp in de grote stad.

WEINIG TIJD

Náměstí Míru + Knoedels eten bij Vinohradský Parlament + Boerenmarkt op Náměstí
Jiřího z Poděbrad + Televisietoren + Kasárna Karlín

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.50 km)
Neem bij metrostation Náměstí Míru de gelijknamige uitgang naar de trams. Bewonder de
gebouwen op en om het plein 1 en ga in de buurt iets eten of shoppen 2

3

4

5

6.

Loop voorbij de kerk de straat Slezská in en reserveer een tafeltje bij Yuniku 7 , ga brunchen
bij Mezi Srnky 8 , koop een mooi kledingstuk bij Mint 9 of pak een ijsje voor onderweg
bij Zmrzlinář 10 . Aan de overkant kun je traditioneel Tsjechisch eten 11 . Neem een kijkje in
het Vinohradský Pavilon 12 en boek kaartjes voor een show in Theater Royal 13 . Maak een
wandeling door Riegrovy Sady 14 en strijk even neer in de biertuin. Verlaat het park en loop
de straat Krkonošská in. Ga aan het eind rechts, de straat Slavíkova in. Daar zit een leuke
bierwinkel 15 . Loop door naar het plein, waar veel gezellige cafeetjes zitten 16 . Bezichtig de
kerk 17 of ga shoppen 18 . Verlaat het plein via de straat Laubova en loop
via Blodkova naar Škroupovo náměstí. Koop een uniek notitieboekje bij Skoba 19 of ga
meteen rechtsaf, via Pospíšilova, naar de televisietoren 20 . Loop verder via de
straat Fibichova en bekijk het avondprogramma bij Palác Akropolis 21 of ga meteen rechtsaf
de straat Kubelikova in en vervolgens links, de Čajkovského in. Daar kom je langs Pivo a Párek
22 , waar je bier met worst kunt krijgen. Loop de straat uit, ga rechtsaf de Seifertova in.

Loop bij de tramhalte Lipanská links de trappen af. Loop de straat Chlumova helemaal uit tot je
bij de Žižkov-tunnel komt. Via deze voetgangerstunnel, die door de Vítkovheuvel loopt, wandel je rechtstreeks naar de wijk Karlín. Aan de andere kant vind je direct een
paar goede restaurants 23 24 25 . Ga linksaf en loop via
de Pernerova, Malého en Prvního Pluku naar Kasárna Karlín 26 . Ga daarna rechts de
straat Křižíkova in. Bestel een drankje of een ijsje bij Parlor 27 of ga romantisch dineren
bij Nejen Bistro 28 . Wandel over het plein 29 , koop Tsjechisch porselein 30 , eet een
Canadese delicatesse 31 of ga koffiedrinken bij Můj Šálek Kávy 32 . Loop de straat helemaal
uit tot je uitkomt bij het romantische Kaizlový Sady 33 en bezichtig een oud
veteranenhospitaal, Invalidovna 34 . Vlakbij zit het metrostation Invalidovna, waarvandaan je
makkelijk terug naar het centrum kunt.
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1 NáMĕSTí MíRU - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De lekkerste hamburgers in Praag eet je bij Dish (fine burger bistro). Hier worden

Námĕstí Míru is het belangrijkste plein van de wijk Vinohrady. Middelpunt is de neogotische
St.-Ludmilakerk uit 1888-1893. Daar schuin achter, aan je linkerhand, staat het Divadlo na
Vinohradech, een theater uit 1909 met imposante beelden op het dak. Aan het plein zitten
talloze restaurants. Onder het plein ligt het metrostation Námĕstí Míru. Dit metrostation heeft
de langste roltrap van Praag en een van de langste roltrappen van Europa. De roltrap is 87
meter lang, gaat 43 meter diep en telt 553 treden. Een ritje op de roltrap duurt maar liefst 2
minuten en 15 seconden.
námĕstí míru, metro námĕstí míru

alle hamburgers met evenveel liefde bereid, net als de sauzen en de ketchup: alles komt uit
eigen keuken. Hou het simpel en bestel de cheeseburger van het huis of probeer iets nieuws,
zoals de Olomouc & Porto burger met Moravische kaas en in port gekarameliseerde
uienringen. Er staat ook altijd een vegetarische burger op het wisselende menu. Maak het
feest compleet met huisgemaakte bistro-frietjes.
řimská 29, www.dish.cz, +420()-222511032, ma-za 11.00-22.00, zo 12.00-22.00, 200 kč,
metro náměstí míru
6 VINOHRADSKý PARLAMENT - ETEN & DRINKEN

2 BON FRESH RAMEN & SOBA - ETEN & DRINKEN

BON Fresh ramen & soba is de meest authentieke Japanse ramen-bar van Praag. Ze maken
al hun ramen- en soba-noodles zelf. Populair zijn de tonkotsu ramen en de vege soba, een
vegetarische kom soba-noodles met avocado, mais, taugé, sperziebonen en sesamzaadjes.
Dit kleine, gezellige restaurant heeft een strak interieur met een betonnen vloer en houten
meubels. Op de muur prijkt een prachtige muurschildering in Japanse stijl met negen
kleurrijke vissen.
ibsenova 1, www.bonprague.cz, +420()-773903288, di-za 11.30-15.30 & 16.30-21.30, zo
11.30-21.00, ma gesloten, 200 kč, metro náměstí míru, tram 4, 10, 13, 16, 22 náměstí míru
3 LAZY EYE - SHOPPEN

Bij Vinohradský Parlament zijn de Tsjechische knedliky (knoedels), de specialiteit van het
huis. Op het menu staan traditionele knedliky, soms met een eigentijdse culinaire twist.
Bestel klapstuk in jus met net zo veel aardappelknoedels als je op kunt of courgetteknoedels
met gerookte makreel. De zoete custardknoedels met aardbeien zijn geen dessert, maar een
typisch Tsjechisch lunchgerecht. Vergeet niet naar het plafond te kijken: hier eet je onder het
toeziend oog van gipsen herten en eenden.
korunní 1, www.vinohradskyparlament.cz, +420()-224250403, ma 10.45-23.00, di-wo
10.45-23.30, do-vr 10.45-0.00, za 11.30-0.00, zo 11.30-23.00, 250 kč, metro náměstí míru,
tram 4, 10, 13, 16, 22 náměstí míru
7 YUNIKU - ETEN & DRINKEN

Lazy Eye is een onopvallend winkeltje in een zijstraat van Námĕstí Míru met een unieke
collectie vintage jurken in de stijl van de jaren veertig en vijftig. Voor de eigenaresse is de
winkel met haar eigen label een meisjesdroom die is uitgekomen. Kokerrokjes, avondjurken,
petticoats en omslagjurken: je vindt het hier allemaal in de mooiste kleuren, stoffen en prints.
Alle stukken zijn met de hand gemaakt en komen uit eigen atelier.

Voor een traditionele Koreaanse barbecue ga je naar Yuniku. Hier kun je zelf op een echte
houtskoolgrill je vis en vlees klaarmaken. Op het menu staan onder meer het beroemde
Wagyu-rundvlees, de US Prime flank-steak, eendenborst en het in Japan zo populaire visje
shishamo. De blaadjes sla op tafel zijn bedoeld om je vlees mee op te eten, als in een soort
sandwich. De keuken mag dan traditioneel zijn, het interieur is strak ingericht en heeft een
eigentijdse uitstraling met internationale allure.
slezská 3, www.yunikubbq.cz, +420()-777667083, dagelijks 11.30-23.00, menu voor 2
personen 1500 kč, metro náměstí míru

ibsenova 3, www.lazyeye.cz, +420()-222518661, ma-vr 12.00-18.30, metro náměstí míru
4 BOOK THERAPY - SHOPPEN

De meeste boekwinkels in Praag hebben alleen boeken in het Tsjechisch, maar Book
Therapy is daarop gelukkig een uitzondering. Hier vind je veel prachtige, trendy boeken over
reizen, fotografie, architectuur, lifestyle en kunst. Er is ook een selectie kinderboeken. Bij
Book Therapy vind je geen volgestouwde boekenkasten. De zorgvuldig geselecteerde boeken
staan of liggen juist op zo'n manier uitgestald dat de boekomslagen mooi tot hun recht
komen. De winkel is een paradijs voor boekliefhebbers.
římská 35, www.booktherapy.cz, +420()-223009949, ma-vr 12.00-20.00, za 11.00-17.00,
metro náměstí míru

8 KAVáRNA MEZI SRNKY - ETEN & DRINKEN

Het kleine Kavárna Mezi Srnky is een populaire plek voor ontbijt en lunch. Er zijn dagelijks
wisselende, stevige sandwiches van zelfgemaakt brood, quiches, soepen en salades. En
vergeet niet om als toetje een punt carrot-cake of een Amerikaanse cookie te bestellen.
sázavská 19, www.mezisrnky.cz, +420()-732238833, ma-vr 7.30-20.00, za-zo 9.30-16.00, 150
kč, metro i.p. pavlova
9 MINT - SHOPPEN

5 DISH - ETEN & DRINKEN
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Mint is een kleine kledingwinkel met een verrassend aanbod nieuwe en tweedehands
kleding. Nieuwe stukken van Tsjechische en internationale merken hangen vooraan in de
winkel, zoals de stoere T-shirts voor mannen van het Tsjechische merk One Day. Achter in de
zaak vind je de vintage collectie, zoals legerjassen en sportjacks aan de ‘mannenkant’ van de
winkel, en frivole damesbloezen en hippe jacks aan de 'vrouwen'kant. Je komt in de winkel
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ook bijzondere accessoires tegen, zoals de papieren horloges van het Duitse merk I Like
Paper.
slezská 15, www.mintshop.cz, +420()-776110622, ma-vr 12.00-19.00, metro náměstí míru
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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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