
UNESCO 
 autorondreis

 Tsjechië
Deze reis boeken?

U kunt de volledige 14-daagse UNESCO rondreis 
boeken bij:

Tel. +31 (0)26 325 65 55
Email: info@mozaiekreizen.nl

www.mozaiekreizen.nl

Mozaïek Reizen heeft ook andere autorondreizen, •	
zoals autorondreizen langs vakantiehuizen/

appartementen 
in voor- en naseizoen

(niet in de maanden juli en augustus). 
Verblijf op basis van alleen logies.

Uw bedje is uiteraard gespreid als u aan komt!

Daarnaast kunt u terecht voor een aantal •	
fietsrondreizen

met en zonder bagagevervoer:
- Praag – Dresden,
- Praag – Wenen

- UNESCO – tour
- Moravische wijntour

Ook bij ons  •	
vakantiehuizen voor zomervakantie en wintersport.

Een unieke, verzorgde autorondreis langs  de 12 UNESCO 
werelderfgoederen in Tsjechië.

Een inspirerende en onvergetelijke gebeurtenis!



Tsjechië mag met recht een schatkamer van de 
UNESCO genoemd worden. Bezoekers uit de hele 
wereld komen de cultuur, geschiedenis en architectuur 
bewonderen en maar liefst 12 plaatsen uit alle hoeken 
van Tsjechië zijn sinds 1991 op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO opgenomen. Daarmee zegt de 
wereldgemeenschap: “Ja, dit is iets wat op de hele 
wereld uniek is, iets wat ons gemeenschappelijk 
erfgoed is, iets wat wij beloven voor elkaar te 
beschermen en wat voor ons allemaal – alle landen 
van de wereld – belangrijk is.”  

Een dergelijke concentratie én diversiteit van 
UNESCO monumenten vindt men nergens anders 
op de wereld. U kunt nu een unieke, 14-daagse 
verzorgde rondreis langs de 12 Tsjechische UNESCO 
monumenten maken. Met uw eigen auto of huurauto 
in rustig tempo. Een inspirerende en onvergetelijke 
gebeurtenis.

De rondreis
U begint uw reis in de hoofdstad Praag (1), de 
majestueuze stad van de Tsjechische Koningen 
met de Praagse Burcht als prominente getuige. 
De hele binnenstad is beschermd werelderfgoed 
en van uitzonderlijke historische waarde door het 
harmonieuze samengaan van een enorme hoeveelheid 
historische architectuur stijlen. Praag is een magische 
stad, met een grote aantrekkingskracht op romantici, 
kunstenaars en schrijvers. Neem de tijd om zélf die 
onbeschrijfelijke sfeer te proeven. 

Na Praag, reist u eerst af naar Zuid Bohemen. Hier 
vindt u het middeleeuwse stadje Ceský Krumlov (2), 
de parel van Zuid Bohemen en het boerendorpje 
Holasovice (3), uit de 18e en 19e eeuw in zgn. 
Boerenbarok stijl. Iets verder oostwaarts ligt het 
stadje Telc (4) met haar prachtige marktplein, waar de 
ene Renaissance gevel nog mooier is dan de ander. 

U verlaat nu Zuid Bohemen en gaat oostwaarts. 
Eerst komt u langs Trebic (5), waar de grote Joodse 
stadswijk een unicum vormt (het is het enige Joodse 
UNESCO monument buiten Israël!). Daarna door 
naar de Zuid Moravische stad Brno (6), waar een 
juweeltje van moderne bouwkunst op u wacht:          
de onder functionalistische architectuur gebouwde 

villa Tugendhat van architect Ludwig Mies van der 
Rohe. Totaal anders, maar verbluffend mooi! In Zuid 
Moravië bezoekt u verder nog het Lednice-Valtice 
landschapspark (7) met zijn barokke en neogotische 
kastelen (in zijn grootschaligheid en aanpak het 
grootste door de mens vormgegeven landschapspark 
ter wereld!) en de monumentale stad Kromeriz 
(8), waarvan de aartsbisschoppelijke tuinen tot 
werelderfgoed verklaard zijn.  

Daarna gaat u verder noordwaards naar de gezellige, 
oude universiteitsstad Olomouc(9), waarvan de 
pestzuil de grootste en mooiste in zijn soort ter wereld 
is. Olomouc, centrumstad van Noord Moravië, is 
overigens de stad in Tsjechië met het grootste aantal 
monumenten na Praag. 

Nog verder noordwaarts, in Oost-Bohemen ligt het 
pittoresque stadje Litomysl (10), met haar beroemde 
Renaissance slotcomplex met overweldigend 
mooie graffiti. De stad herbergt daarnaast o.a. ook 
het geboortehuis van de componist Smetana in de 
slotbrouwerij en het Portmoneum (een huis, van 
top tot teen beschilderd door de kunstenaar Jozef 
Váchal). 

De legendarische stervormige bedevaartskerk van 
St. Jan van Nepomuck op de Zelená Hora (Groene 
Berg) bij Z’ár nad Sázavou (11) is een uniek staaltje 
van originaliteit en meesterschap van de Praagse  
architect Giovanni Blasio Santini. Barokke en 
Gotische elementen zijn hier op een geniale manier 
samengevoegd. Het motief van de vijfpuntige ster is 
kenmerkend voor de hele bouw en komt overal in 
terug. Met recht een uniek werelderfgoed! 
Tenslotte Kutná Hora (12), waar het gehele 
historische centrum UNESCO-werelderfgoed is. 
In de Middeleeuwen was deze stad, vanwege haar 
zilvermijnen, de schatkist van de Boheemse koningen 
en stad van twee kathedralen: de kathedraal van 
St. Barbara, beschermheilige van de mijnwerkers 
en de kathedraal van de Heilige Maagd Maria in 
Sedlec. Deze laatste kerk bevat als curiositeit een 
knekelhuis.

Vervolgens keert u terug naar Praag. Of u reist door 
naar Dresden in Duitsland (ook op de UNESCO-lijst) 

Tsjechië, schatkamer van de UNESCO
Overnachtingen 
U reist in een rustig tempo, waardoor u de kans krijgt 
deze prachtige reis écht tot een unieke, onvergetelijke 
ervaring te maken. Natuurlijk is het ook mogelijk om 
van tevoren aan te geven ergens langer of juist korter 
te willen verblijven. U kunt dat met ons overleggen. 
U overnacht in (of in de omgeving van): 
- Praag (3 nachten), 
-  Ceský Krumlov (2 nachten)
- Telc (2 nachten), 
- Brno óf Mikulov (3 nachten), al naar gelang uw 

voorkeur uitgaat naar een rustige omgeving of 
naar een bruisende stad.

- Olomouc (1 nacht), 
- Zd’ar nad Sázavou (2 nachten)
-  Praag (afsluitend 1 nacht) of Dresden
 (1 of 2 nachten naar wens)

Variaties
De rondreis kunt u op verschillende manieren 
invullen:
  
 Autorondreis Tsjechië langs knusse, speciaal 
uitgezochte bed & breakfasts en pensions. 
Kleinschaligheid, ontmoeting, couleur locale staan 
centraal. Verblijf op basis van logies-ontbijt.
  
 Autorondreis Tsjechië langs karakteristieke, 
luxere ** en *** hotels en (naar wens) **** hotels. 
Verblijf op basis van logies-ontbijt.


