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36 TOP 10-SELECTIE

Chrám svatého 
Mikuláše 
(St.-Nicolaaskerk)
www.stnicholas.cz

1

Deze schitterende kerk werd gebouwd in opdracht 
van de almachtige jezuïeten en is hét voorbeeld 
van de Praagse barok aan het begin van de 
18e eeuw.
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De St.-Nicolaaskerk is tussen 1704 en 1756 ge-
bouwd door Christoph en Kilián Dientzenhofer, 
vader en zoon (en is onlangs voor 120 miljoen 
Tsjechische kronen gerestaureerd). De bouw werd 
voltooid door Kiliáns schoonzoon Anselmo Lurago. 
Het interieur stoelt op heel veel trompe-l’oeil-ef-
fecten die hun hoogtepunt vinden in De apotheose 
van de heilige Nicolaas van Johann Kracker, een 
fresco van meer dan 1500 m2 op het plafond van 
het schip. De schitterende koepel is 18 m hoger 
dan de Pet®íntoren. Maar niet alles is zo kostbaar 
als het lijkt. Veel van de gemarmerde roze en groe-
ne pilaren en andere details zijn van faux marbre, 
en de vier meer dan levensgrote beelden onder de 
koepel zijn van hout dat is afgewerkt met een laag 
gepolijste kalksteen. Een van deze theatrale beel-
den van de kerkvaders toont een krachtige Cyrillus 
die de duivel triomfantelijk met zijn bisschopsstaf 
doorboort. Ignaz Platzer, de beeldhouwer, maakte 
ook een koperen beeld van de heilige Nicolaas die 
neerkijkt vanaf het hoogaltaar. Peter en Richard 
Práchner maakten in 1765 de fraaie overhangende 
rococopreekstoel met engelen en cherubijnen. 
Het barokorgel, waar Mozart in 1787 op heeft 
gespeeld, telt maar liefst 2500 pijpen en 44 regis-
ters. Vier jaar later werd het bespeeld tijdens een 
herdenkingsdienst voor hem. De kerk zat tjokvol, 
waaruit bleek hoe hoog hij in aanzien stond.

A8K BMalostranské nám\stí, Malá Strana, Praag 1 
DMrt-okt dag. 9-17, nov-feb dag. 9-16 uur. Concerten 
dag. apr-okt wo-ma 18 uur JVoordelig, concerten prijzig  
ECafés (a), restaurants (aa-aaa) vlakbij 
FMalostranská  
GMalostranska nám\sti

37ST.-NICOLAASKERK
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66 DE BESTE HOTSPOTS

De wandeling volgt de ceremoniële route die de 
koningen en koninginnen van Bohemen namen bij 
hun kroning.
 

Vertrek van Obecní dªm (P155) en loop Celetná af 
naar Starom\stské nám\stí.

Vooraanstaande burgers en hoogwaardigheidsbekleders 
reden uit om hun nieuwe koning te verwelkomen bij 
de Kruitpoort (P156), en begeleidden hem langs de 
juichende menigte op Celetná (P85) naar het Oude 
Stadsplein (P96-97). Hier hield de stoet halt om te luis-
teren naar de belofte van trouw van de rector van de uni-
versiteit en de burgemeester en raadsleden (P46-47). 

Steek het plein over naar Malé nám\stí en Karlova. 
Aan het eind van 
Karlova steek je 
K®ižovnická over 
naar K®ižovniké    
nám\stí 
(P92-93) en 
de Karelsbrug 
(P89). 
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67LANGS DE KONINKLIJKE ROUTE

Karlova is een schilderachtige, bochtige straat vol galerieën en sou-
venirwinkels onder de schaduw van de massieve muren van het 
Klementinum (P90-91), het vroegere jezuïetenbolwerk. Wanneer de 
stoet langs de Franciscuskerk kwam, werd de koning begroet door de 
Orde van het Kruis met de Rode Ster (P92-93). 

Steek via de Karelsbrug de Vltava over naar Mostecká en ga via 
Malostranské nám\stí naar Nerudova (P120-121). Beklim de 
heuvel naar het kasteel. 

In de bruggentoren van Malá Strana kreeg de koning van de bur-
gemeester de sleutels van de stad. Daarna ging hij verder via 
de Malostranské nám\stí (P119) naar de luidende klokken van 
de Nicolaaskerk (P36-37). De Koninklijke Route eindigt bij de 
Matthiaspoort, de ceremoniële ingang van de Praagse Burcht. 

Afstand 2,5 km 
Duur 1:30 uur zonder pauzes 
Beginpunt Obecní dªm BNám\stí Republiky, Nové M\sto A14K 
Eindpunt Pražský hrad BHrad<any A7J 
Lunch Bohemia Bagel (c) BLáze#ská 19, Malá Strana C257 218 192
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62 DE BESTE HOTSPOTS

Ferdinanda (a)
Het lekkere bier van een onafhankelijke brouwerij vlak buiten Praag 
doet het goed bij klassieke Tsjechische gerechten. Zeer redelijke 
prijzen, gegeven de ligging vlak bij het Wenceslasplein. 
BHoek van Politických V\z#ª/Opletalova, Nové M\sto C222 244 302 
W  www.ferdinanda.cz (in Tsjechisch) FMuzeum

Kolkovna (a)
Een moderne versie van de ouderwetse Tsjechische kroeg, op-
gezet door brouwerij Pilsner Urquell. Het inmiddels verwende 
Praagse publiek weet deze tent te waarderen. 
BV Celnici 4 C224 212 240 W  www.kolkovna.cz  
FNám\sti Republiky GNám\sti Republiky

Novom\stský Pivovar (a)
De ‘Nieuwe Stadsbrouwerij’ is een doolhofachtig geheel dat maxi-
maal 400 eters en drinkers kan ontvangen, terwijl je van dichtbij 
het brouwproces kunt bekijken. 
BVodi<kova 20, Nové M\sto C222 232 448 W  www.npivovar.cz 
GVodi<kova

Pivovarský dªm (a)
Behalve de gebruikelijke lichte en donkere variëteiten schenkt 
het ‘Brouwhuis’ een reeks andere smaken, waaronder kersen-, 
banaan- en koffiebier, plus een bier van de maand, en stimuleert 
eters om bij elke gerecht een passend brouwsel te kiezen. Alles 
ter plekke gebrouwen. 
BHoek Je<ná en Lípová 15, Nové M\sto  
C296 216 666 W  www.pivovarskydum.com GŠt\pánská

U Flekª (a)
Deze beroemde zaak teert schaamteloos op zijn eeuwenoude re-
putatie en de bezoekers stromen toe om de gezellige sfeer en het 
smakelijke, zelfgebrouwen zwarte bier. 

De leukste kroegen
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BKremencova 11, Nové M\sto 
C224 934 019/20 W  www.ufleku.cz 
FNárodní t®ída of Karlovo nám\stí 
GKarlovonám\stí

U Kalicha (a-aaa)
‘De Kelk’ was de kroeg waar 
de koning der militaire lijntrek-
kers, Jaroslav Hašeks Brave 
soldaat Švejk, met zijn maten 
‘om half zes na de oorlog’ af-
sprak, en sindsdien komen zijn 
bewonderaars hier naartoe. 
Accordeonmuziek, Švejk-
souvenirs en wat hogere prijzen 
dan in minder beroemde zaken. 
BNa Bojišti 12-14, Nové M\sto 
C224 912 557 W  www.ukalicha.cz 
FI P Pavlova GI P Pavlova

U Medvídkª (a)
Grote en populaire bierhal met een eigen microbrouwerij waar 
een extra zwaar bier wordt gebrouwen, al wordt er vooral de 
beroemde Budvar gedronken, de oorspronkelijke en veel betere 
‘Budweiser’. 
BNa Perštýné 7, Staré M\sto C224 211 916 W  www.umedvidku.cz 
FNárodní t®ída GNárodní t®ída

U zlatého tygra (a)
De tafels zijn altijd bezet door trouwe stamgasten, want 'De 
Gouden Tijger' is misschien wel de beroemdste kroeg van Praag. 
Er wordt perfect Pilsner geschonken, dat onder ideale condities 
wordt bewaard in de diepe oude kelders. 
BHusová 17, Staré M\sto C222 221 111 W  www.uzlatehotygra.cz 
FStarom\stská GStarom\stská

63DE LEUKSTE KROEGEN
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73DE COOLSTE KIDS-UITJES

BJi®ská 6, Hrad<any  
C224 372 294  
DDag. 9.30-17.30 uur  
FMalostranská  
GPražský hrad of Malostranská

 Muzeum Lega
Dit museum staat helemaal in het 
teken van Lego en zal bij veel kinderen 
in de smaak vallen.
BNárodní 362/31, Prague 1  
C775 44 66 77 
W  www.muzeumlega.cz 
DDag. 10-20 uur  
GM\stek

Národní technické muzeum 
(Nationaal Techniekmuseum)
Na een lange renovatie is het museum in 2011 heropend. Het heeft een 
prachtige collectie oldtimers, oude treinen, motors en vliegtuigen, en 
een nagebootste kolenmijn (P120). 
BKostelní 42, Holešovice, Praag 7  
C220 399 111 W  www.ntm.cz 
DDi-vr 9-17.30, za-zo 10-18 uur GLetenské nám\stí

Zoologická zahrada (Dierentuin Praag)
Deze fascinerende dierentuin is na de overstromingen  
van 2002 volledig herbouwd en herbergt nu 5000 dieren. 
BU Trojského zámku 3/120, Troja, Praag 7 
C296 112 230 W  www.zoopraha.cz 
DJuli-aug 9-21, apr-mei, sept-okt 9-18, nov-feb 9-16, mrt 9-17 uur  
FNádraží Holešovice, daarna bus 112 naar Zoologická zahrada

THEATERS
Národní Divadlo Marionet (Nationaal Marionettentheater)
Het is echt de moeite waard het programma even te bekijken. Er zijn 
matinees en avondvoorstellingen (P146). 
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79DE BESTE SPECIAALZAKEN 

BPštrossova 6, Nové M\sto C224 934 203 W  www.globebookstore.cz  
FNárodní t®ída Gnaar Národní Divadlo 

Granat
Bohemen is vanouds beroemd om de vuurrode edelsteen granaat, en 
deze winkel en een andere op Panská 1 hebben het beste assortiment.
BDlouhá 28, Staré M\sto C222 315 612 W  www.granat.cz  
FNám\stí Republiky

Marionety 
Hoogwaardige, handgemaakte marionetten en poppen, gebaseerd op 
klassieke ontwerpen die teruggaan tot de middeleeuwen. Veel mooier 
dan de machinale poppen op de souvenirmarkt op Karlova.
BU Lužického seminá®e 5, Malá Strana C602 689 918 W  www.marionety.com 
FMalostranská 

Modernista
Hier worden eigentijds Tsjechisch design alsmede onberispelijke repro-
ducties van klassieke 20e-eeuwse decoratieve voorwerpen verkocht, 
zoals kubistische stoelen en asbakken.
BVinohradská 50, Staré M\sto C224 241 300 W  www.modernista.cz FMªstek

Moser
De grootste producent van luxekristal van Tsjechië. De prijzen zijn hoger 
dan die in de souvenirkraampjes, maar je hebt dan ook het originele 
product. Prachtige showroom.
BNa p®íkop\ 12, Nové M\sto C224 211 293 W  www.moser-glass.com 
FMªstek 

 Ogivi
Bijzonder boetiekje midden in de oude stad, vol heerlijke parfums en 
geurkaarsen. 
BMaiselova 59/5, Staré M\sto C 222 310 611 W  www.ogivi.cz GStarom\tská

Qubus 
Leuke designwinkel met meubilair, verlichting, huishoudelijke artikelen 
en kunst van veelbelovende Tsjechische kunstenaars.
BRámová 3, Staré M\sto C607 546 7761 W  www.qubus.cz FStarom\stská 
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30 REISWIJZER

Praktische tips
TOERISTENINFORMATIE
Tsjechisch Verkeersbureau
(>eská centrála cestovniho ruchu)
BVinohradská 46,12041 Praag 2 
C221 580 611 
www.czechtourism.com
B Starom\stské nám\stí 1, 
Praag 1, Oude Stad 
C224 861 476 

Praagse Informatieservice
(Pražská informa<ní služba PIS)
BStarom\stská radnice (Oude
Raadhuis), Starom\stské nám\stí 
1, Praag 1 C221 714 4444
www.prague.eu/en,  
tourinfo@prague.eu
DDag. 9-19 uur FStarom\stská

BVáclavské námestí 
(Wenceslasplein), Praag 1
FMªstek A

BMalostranská Mostecká vez,
(Malá Stranatoren), Mostecká, 
Praag 1 C221 714 714  
DApr-sept dag. 10-22; okt, mrt 
10-21, nov-feb 10-18 uur
FMalostranská

BRytí®ská 12, Praag 1, Oude Stad 
DMa-za 10-18, zo 12-18 uur
FStarom\stská

GELD
De munteenheid van Tsjechië is de koruna <eská (K<, of CZK), of 
Tsjechische kroon. Theoretisch gaan er 100 halé®, of heller, in een kroon, 
maar halé®munten zijn niet meer in omloop. Er zijn munten van 1, 2, 5, 
10, 20 en 50 kroon, en bankbiljetten van 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 
en 5000 kroon. Je kunt geld wisselen op de luchthaven, bij banken, grote 
hotels, <edok-kantoren en bij de wisselkantoren in het centrum. Je kunt je 

FOOIEN

 Ja 3  Nee 5
Hotel 5 
Restaurants  3 10%
Cafés/bars 3 10% 
Taxi’s 3 10%
Kruiers 3 40K<
Toiletten 3 7K< 
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geld beter niet wisselen bij wisselkantoren die adverteren met ‘geen pro-
visie’. Bovendien gaat dat ‘geen provisie’ alleen op als je grote sommen 
geld wisselt. Er zijn voldoende geldautomaten en vrijwel overal kun je met 
een creditcard terecht. Op veel plekken kun je ook met euro’s betalen.

POST EN INTERNET
Postkantoren zijn te herkennen aan de oranje borden met Pošta. Het 
hoofdpostkantoor (BJind®išská 14, Nové M\sto, Praag 1) is bijna 24 uur 
open (van 2-24 u). Verschillende vestigingen zijn open van 8-19 uur (12 uur 
op za) en gesloten op zondag C221 131 111).
Internetcafés vind je in heel Praag. De tarieven zijn hoog, ongeveer 
1 K< per minuut. Steeds meer cafés bieden gratis wifi, maar de verbinding 
kan slecht zijn. De betere hotels bieden wifi en internet op je kamer.

TELEFOON
Er zijn telefooncellen op straat en bij metrostations. De meeste telefoons 
in cellen werken op telefoonkaarten (telefonní karta, 200 en 300 K<). Die 
zijn te koop bij postkantoren, tabakswinkels, supermarkten en kiosken. 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Zon De zon is niet echt een probleem in Praag. Juni-aug is de zonnigste 
(en warmste) periode, maar er is vaak afkoeling door onweersbuien. Als 
het erg heet is, draag dan een hoed of ga naar een museum.
Medicijnen Apotheken (lékárna of apothéka) zijn de enigen die medi-
cijnen zonder recept mogen verkopen. Ze verkopen ook veel medicijnen 
(leky) die in West-Europese landen vaak alleen op recept te krijgen zijn. 
Drinkwater Kraanwater is absoluut veilig, maar sterk gechloreerd en 
kan daardoor een metalige smaak hebben. Overal zijn flesjes water te 
koop: né perlivá is koolzuurvrij water, jemn\ perlivá is licht bruisend en 
perliva is bruisend. 
Persoonlijke veiligheid Praag is relatief veilig, hoewel kleine crimina-
liteit in het centrum wijd verspreid is. Meld verlies of diefstal bij de  
m\stská policie (gemeentepolitie). 
■	Let goed op je tas in toeristische gebieden, en in de metro en trams, 
vooral in tramlijn 22 en 23. 
■	Leg je paspoort en waardevolle spullen in de hotelkluis. 
■	Laat geen waardevolle spullen achter in de auto.

31PRAKTISCHE TIPS
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 

STAD & STREEK

STEDENTRIP

TAALGIDS

HOOGTEPUNTEN

VOOR ELKE REIZIGER 
DE JUISTE GIDS
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