
Dol op honden
Bijna elke wijk in Praag heeft zijn eigen park en inwo-
ners gaan daar graag naar toe. Hardlopen, � etsen, 
wandelen, mensen ontmoeten, picknicken, barbecue-
en, een biertje drinken en natuurlijk: je hond uitlaten. 
De Pragers zijn dol op honden: er zijn 200.000 honden 
in Praag, op 1,2 miljoen inwoners. Niet zo gek dus dat er 
veel groen is. 

Vreemde torens
Vanuit de oude stad steken we de Moldau over en � etsen 
we een beetje omhoog. Het is een klein klimmetje naar 
de Letná Beer Garden, maar dan zit je wel op een van 
mooiste terrassen van de stad, in een heerlijk park, met 
onder handbereik een van die lekkere Tsjechische bier-
tjes en als bonus ook nog eens een geweldig uitzicht. 
Als je al die daken met uitsteeksels en torentjes ziet, 
begrijp je de bijnaam Stad met Honderd Torens. Twee 
springen extra in het oog. De Zizkov-televisietoren van 
Praag – door Time Magazine ‘bekroond’ tot het één na 
lelijkste gebouw ter wereld – torent hoog boven de stad 
uit. Hoewel de toren qua vorm en architectuur totaal 
misplaatst lijkt in het verder zo barokke Praag, is het 
toch een belangrijke toeristische attractie en met 216 
meter is de toren het hoogste gebouw van de stad. 
Vanaf het panoramisch terras zie je bij goed weer zelfs 
de toppen van het Reuzengebergte. Langs de toren om-
hoog kruipen peuters, het zijn kunstwerken van beeld-
houwer David Cerny. Een andere vreemde eend in de 
bijt is de ‘Ei� eltoren’. De toren is slechts 60 meter hoog, 
maar staat op de hoge Petrin-heuvel en torent daardoor 
net boven zijn grote zus in Parijs uit. 

We zetten de � ets op slot en pakken de 299 treden van 
de Praagse Ei� eltoren naar boven om van het uitzicht 
te genieten. Als we weer met beide benen op de grond 
staan, rusten we even uit bij café Petrinske Terasy, 
middenin de boomgaard van Petrin en we verwonderen 
ons over deze veelzijdige stad vol cultuur, architectuur, 
historie, torens, bruggen en rode daken maar gelukkig 
ook met veel groen en � etspaden.  ‹‹

Meer informatie over Praag en/of Tsjechië: 
www.czechtourism.com 
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HART VAN EUROPA, MOEDER DER STEDEN, STAD
MET HONDERD TORENS: PRAAG KENT VELE LYRISCHE 

BIJNAMEN. OOK RIVIER DE MOLDAU, DIE DOOR DE STAD 
STROOMT, WORDT BEJUBELD. LUISTER MAAR EENS 
NAAR DE ROMANTISCHE MOLDAU-SYMFONIE VAN 

DE TSJECHISCHE COMPONIST SMETANA. WE NEURIËN 
DE MELODIE EN PAKKEN DE FIETS OM DE PARKEN VAN 

DEZE GOUDEN STAD TE ONTDEKKEN.  

 

      FIETSEN DOOR

           DE GOUDEN STAD 

Urban orchard
Van het Letnapark � etsen we via de imposante Sint-
Vituskathedraal naar het Petrinpark, naar de heuvel met 
de Ei� eltoren. Ook hier weer is het even doortrappen om 
boven te komen. Het Petrinpark wordt ook wel de ‘urban 
orchard’ van Praag genoemd. In deze ‘stedelijke boom-
gaard’ groeit en bloeit van alles – appels, pruimen, peren, 
kersen, noten – en de bezoekers mogen al dat lekkers 
gratis plukken. In het voorjaar, als de honderden fruit-
bomen in bloei staan en de bloesems hun bedwelmende 
geur afgeven, is de Petrinheuvel een lust voor het oog. 

HANDIG om te weten 
• In Praag kun je op diverse locaties 
� etsen, e-bikes en Segways huren. 
Er zijn � etspaden en je mag op de 
stoep � etsen, zowel links als rechts 
van de weg. Let wel op voetgangers, 
die hebben altijd voorrang. 
• Je eigen � ets meenemen kan 
natuurlijk ook. De � ets kan mee 
met de auto en (nacht)trein.
www.citynightline.nl
• In de zomermaanden kan het be-
hoorlijk druk zijn in Praag. In de lente 
en herfst is het een stuk rustiger.
• Lie� ebbers van kerstmarkten 
kunnen in Praag hun hart ophalen: 
van 3 december 2016 tot 4 januari 
2017 zijn er meerdere kerstmarkten 
in de stad te bezoeken. 

Op de � ets door het Petrinpark (foto’s: Sybylle Kroon)
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PRAAG/PRAHA 
Aantal inwoners: 1,2 miljoen
Land: Tsjechië
Taal: Tsjechisch
Valuta: Tsjechische Kroon (CZK)
Afstand Noord-Nederland – 
Praag: 800 km
Vliegduur: 1,5 uur
Per trein: 14,5 uur
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