KNACK-CRUISE VAN
BERLIJN TOT PRAAG
Over Elbe en Moldau
VAN 6 TOT 15 MEI 2023

Dresden Semperoper

ONTDEKKING VAN:
•
•
•
•
•

BERLIJN, DE SYMBOLISCHE HOOFDSTAD
POTSDAM EN HET PARK VAN SANSSOUCI
DRESDEN, HET FIRENZE AAN DE ELBE
ELBEZANDSTEENGEBERGTE, WONDEREN VAN NATUUR
PRAAG, DE GOUDEN STAD

Dresden Zwinger

KNACK-CRUISE OP DE ELBE
EN DE MOLDAU
van Berlijn tot Praag
Van Berlijn tot Praag, tussen historische
monumenten en eclectische tradities, ontdekt
u de charme van de steden in Duitsland en in
Tsjechië, die gekenmerkt zijn door het verleden
maar ook door hun culturele diversiteit.
Bezoek de steden Berlijn, Potsdam, Dresden
en Praag, authentiek en vol charme. Laat u
verleiden door onze excursies in symbolische
plaatsen zoals de tuinen van het Sanssouci-
paleis of ook het zandstenen massief van de
Elbe, het Elbezandsteengebergte.
Dit is een prestigieuze route op de belangrijkste rivier van Midden-Europa, die lange
tijd de grens vormde tussen de twee Duitse
deelstaten. De Elbe ontspringt in het Reuzengebergte en doorkruist Bohemen en Saksisch
Zwitserland om vervolgens uit te monden in de
Noordzee. Haar rustige, kalme oevers getuigen
van een rijk verleden met een unieke mix van
natuurlijke bezienswaardigheden en kunst
steden. De Moldau ontspringt in het woud
van Bohemen en vloeit samen met de Elbe in
Melnik, ten noorden van Praag.
Van het kunstzinnige en architecturale Berlijn
tot Praag, ‘de stad van de 100 torens’. Deze
prachtstad biedt u een weelde aan architectuur, van gotiek tot barok.

WE VERWELKOMEN
AAN BOORD
Hendrik Vos is professor Europese politiek aan
de UGent (vakgroep Politieke Wetenschappen)
en is als columnist verbonden aan De Standaard.
Hij probeert de Europese
politiek op een begrijp
bare wijze uit te leggen en
werd daarvoor enkele jaren
geleden bekroond met de
Wablieftprijs voor klare taal,
samen met VRT-journalist
Rob Heirbaut. Met Heirbaut
maakte hij ook de televisiereeks ‘Het IJzeren Gordijn’, die in 2014 op
Canvas te zien was, naar aanleiding van de
25ste verjaardag van de val van de Muur.
Met radiomaker Sven Speybrouck trok hij voor
de podcast ‘Het mirakel van Schuman’ in 2021
door Europa, op zoek naar verhalen over de
geschiedenis van de eenmaking. Deze podcast
is gebaseerd op het boek ‘Dit is Europa - de
geschiedenis van een Unie’, waarin met veel
anekdotes en petite histoire verteld wordt over
het ontstaan van de Europese Unie.
Knack Cruises compenseert
de CO2-uitstoot van de
reizigers.

Deze brochure werd gedrukt op
papier afkomstig van duurzaam
beheerde bossen en gecontroleerde bronnen.

PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG
DATUM

PROGRAMMA

06/05

BERLIJN

07/05

BERLIJN

08/05

POTSDAM - WUSTERWITZ

09/05

WUSTERWITZ - MAAGDENBURG

10/05

WITTENBERG

11/05

MEISSEN - DRESDEN

12/05

DRESDEN

13/05

TEREZÍN - LITOMERICE - PRAAG

14/05

PRAAG

15/05

PRAAG - BRUSSEL

vervolging. We sluiten onze dag af
aan de prachtige Gendarmenmarkt
van waaruit we verder wandelen naar
Checkpoint Charlie. Dit was een
voormalige controlepost in de Berlijnse muur. Voor buitenlanders was dit
de enige doorgang over de weg naar
Oost-Berlijn. Enkel het wachthuisje
staat er nog, en is een kopie. Kort na
de val van de muur werd alles met de
grond gelijkgemaakt. Intrek en diner in
het Radisson Blu Hotel**** in Berlijn.

DAG 2: BERLIJN

DAG 1: ZAVENTEM - BERLIJN
Vanuit Zaventem vliegen we met
Brussels Airlines naar Berlijn. Bij
aankomst maken we een verkennende busrit door de Duitse hoofdstad.
Zo rijden we onder meer langs de
Reichstag, de Siegessäule, de congreshal en de beroemde Philharmonie, het Russische monument in het
Treptower Park, de Alexanderplatz en
het Nikolaiviertel. Verder brengt de rit
ons langs de fameuze laan ‘Unter den
Linden’, de nationale bibliotheek, de
Humboldt-universiteit, de staatsopera,
de Dom, het Rotes Rathaus,...

Berlijn

Na het ontbijtbuffet brengen we een
bezoek aan het Pergamonmuseum.
Het museum omvat drie afdelingen,
namelijk de Collectie van Klassieke
Oudheden, de Collectie van het oude
Oosten en een Collectie van Islamitische Kunst. Na de lunch bezoeken we
het Joods Historisch Museum, een
ontwerp van architect Daniel Libeskind
dat is uitgegroeid tot een van de iconen van Berlijn.

Holocaust-Mahnmal

Nadien brengen we een bezoek aan
het Holocaust-Mahnmal, een monument ter herdenking van de Joden

Joods Historisch Museum

het landschap tijdens de navigatie.
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

DAG 5: WITTENBERG
Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen, echter het exterieur en het
interieur hebben niet de aanblik van
een museum. De ruimtes hebben veel
hoeken en geven steeds weer andere
gezichtspunten. Er zijn zowel grote als
kleine hallen en gangen, waardoor het
geheel een labyrint lijkt te vormen. De
inrichting van het gebouw moet de bezoeker dan ook bewustmaken van de
vele ontberingen die de geschiedenis
van de Joden kenmerkt.
In de late namiddag begeven we ons
naar ons schip Elbe Princesse waar we
onze intrek nemen in onze kajuiten en
we kennismaken met het personeel.
Diner en overnachting aan boord.

Met zijn heerlijke door parken en
meren omgeven paleizen is Potsdam
het toonbeeld bij uitstek van een
vreedzame eeuw van de Pruisische
geschiedenis. We bezoeken het paleis
en de tuinen van Sanssouci. Ontbijt,
lunch en diner aan boord.

DAG 4: WUSTERWITZ MAAGDENBURG
’s Ochtends varen we naar Maagden
burg, een barokke stad gelegen aan
de middenloop van de Elbe en de
‘Romaanse Route’, waar we tegen de
middag aanmeren.

DAG 3: BERLIJN - POTSDAM WUSTERWITZ
Na het ontbijt begeven we ons naar de
Reichstag, voor een bezoek aan de
imposante koepel. Na de lunch aan
boord bezoeken we Potsdam.

Potsdam Sanssouci

Vandaag komen we aan in Wittenberg,
de wieg van de Duitse reformatie, waar
de theoloog Maarten Luther in 1517
zijn 95 stellingen aan de poort van
Schlosskirche spijkerde. In Wittenberg,

Wittenberg

sinds 1938 officieel ‘Lutherstad’,
wordt een eenvoudige stadswandeling
een historische belevenis. Talrijke
Unesco-werelderfgoedgebouwen weerspiegelen het toenmalige geestelijke
karakter van de stad. In de namiddag
varen we verder. Ontbijt, lunch en diner
aan boord.

DAG 6: MEISSEN - DRESDEN
Maagdenburg

Deze stad was in de middeleeuwen
een van de belangrijkste steden van
het Heilige Roomse Rijk. Keizer Otto I
had er zijn keizerlijke verblijfplaats en
stichtte er een bisdom. We bezoeken
er de imposante gotische Dom. Terugkeer aan boord waar we genieten van

Aankomst in Meissen, de Saksische
stad die onlosmakelijk met het porselein verbonden is. De stad heeft
zijn middeleeuwse charme behouden.
Vanuit de verte zien we al het prachtige panorama van de Albrechtsburg.
We ontdekken in de oude binnenstad
de renaissancehuizen, de gotische
Meissner Dom en we brengen een

Praag

bezoek aan een porseleinmanufactuur.
Daarna varen we naar Dresden, het
‘Firenze aan de Elbe’ genoemd. De
doorgedreven restauraties na WO II
transformeerden de stad in een van
de meest attractieve steden van het
voormalige Oostblok. Schitterende barokke kerken, de beroemde Zwinger, de
Gouden Ruiter, het Stallhof, de Brühlse
Terrassen, het Hof en de Hofkirche en
het pronkstuk van de staal, de Frauenkirche, er is veel te bewonderen in
Dresden. We bezoeken de beroemde
Semperoper op de Theaterplatz. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Terezín (Theresienstadt). De Habsburgers bouwden hier rond 1780 een
garnizoensstad en gevangenis. Tijdens
WO II bouwden de nazi’s de stad om
tot getto en doorgangskamp voor
Joden. Een sober gehouden museum
en begraafplaats herinneren aan deze
droevige episode. Nadien bezoeken we
het historische centrum van Litomerice,
eertijds een van de rijkste steden van
Bohemen. Lunchen doen we aan boord
van het schip. In de namiddag varen we
verder richting Praag. Ontbijt, lunch en
diner aan boord.

DAG 7: DRESDEN
Vandaag staat een bezoek aan Elbezandsteengebergte, de zandsteen
bergen aan de Elbe, op het programma.
Deze bergketen strekt zich uit over de
grens tussen de deelstaat Saksen en
het Noord-Boheemse deel van de Tsjechische Republiek en staat bekend om
zijn spectaculaire rotsformaties en de
diverse fauna en flora. U vindt er ruïnes
van gebouwen die opgetrokken werden
om de handelsroutes te beschermen.
Wij bezoeken het kasteel van Hohnstein
en het fort van Königstein. In de namiddag varen we door het sprookjesachtige
‘Saksisch Zwitserland’. Ontbijt, lunch
en diner aan boord.

DAG 8: TEREZÍN - LITOMERICE PRAAG
Na het ontbijt begeven we ons naar

het aartsbisschoppelijk paleis naar het
burchtdistrict. We brengen een bezoek
aan de burcht met zijn Sint-Vituskathedraal, de vertrekken van het paleis en
de Vladislavzaal. Nadien gaan we via
de Sint-Jorisbasiliek naar het ‘Gouden
Straatje’, waar Franz Kafka woonde.
Verder langs de oude burchttrappen
naar de Malá Strana waar we via de
Karelsbrug naar de Oude Stad wandelen. Op het oude stadsplein zijn de
prachtige huizen met boogramen, het
standbeeld van Jan Hus en het stadhuis met het astronomische uurwerk
de trekpleisters. Ontbijt, lunch en diner
aan boord.

DAG 10: PRAAG - ZAVENTEM

Terezín

DAG 9: PRAAG
Praag, de prestigieuze hoofdstad van
de Tsjechische Republiek, is op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan de vernielingen van de Tweede Wereldoorlog. Het
door Unesco beschermde centrum van
de stad herbergt dan ook een mix van
vele bouwstijlen, van preromaans tot
kubistisch. We starten het stadsbezoek
met de wijken Hradcany (Burchtwijk)
en de Malá Strana. Hierbij brengen we
een bezoek aan het kloostercomplex
van Strahov en wandelen we via het
Loretoheiligdom, het Czerninpaleis en

Ontscheping na het ontbijt. We bezoeken de Nieuwe Stad, met als bekendste
bezienswaardigheid het Wenceslasplein
met het Jan Palach-monument.
In de namiddag is er vrije tijd voorzien
om de stad verder te ontdekken op
eigen houtje. Daarna gaan we naar
de luchthaven en keren we terug naar
Zaventem.
Belangrijke opmerking:
De weersomstandigheden kunnen het
varen beïnvloeden en de trajecten verstoren. In bepaalde gevallen moeten bepaalde
aanlegplaatsen geschrapt worden. In dat
geval doet de rederij er alles aan om een
oplossing te vinden die aan de verwachtingen van haar passagiers voldoet.

HET SCHIP: ELBE PRINCESSE II
De Elbe Princesse wordt voor enkele dagen ons drijvende
hotel. Het schip werd in 2016 te water gelaten en is het
symbool van een nieuwe generatie rivierschepen speciaal
ontworpen om ook bij laagwater te varen. Deze hoogtechnologische raderwielboot kan zonder problemen de Elbe
bevaren.
De veertig kajuiten zijn verdeeld over slechts twee dekken
wat het schip zeer gezellig maakt.

RESTAURANT
Het restaurant bevindt zich op het hoofddek. Hier worden
alle maaltijden van de cruise geserveerd. Het is uitgerust
met grote ramen, zodat u tijdens de maaltijd van de prachtige landschappen kunt genieten.

LOUNGEBAR MET DANSPISTE
Het smaakvol en met verfijning ingerichte salon bevindt zich
aan de voorkant van het schip en biedt u een panoramisch
uitzicht. Hier vinden de animatie-avonden plaats.

ONTHAAL
De ideale plek om af te spreken vóór het vertrek van de bezoeken of om inlichtingen te vragen aan het personeel. Dit is
ook de plaats waar u de souvenirshop kunt vinden. U kunt er
postkaarten, souvenirs en praktische artikelen kopen.

TERRAS
Aan de achterkant van het schip bevindt zich een klein
terras. Het grote zonnedek is echter de ideale plek om uw
vrienden te ontmoeten en even tot rust te komen terwijl u
van het landschap geniet.

PLAN VAN HET SCHIP
DE ELBE PRINCESSE II
ZONNEDEK

BOVENDEK

Tweepersoonskajuiten

Eenpersoonskajuit

Aangepaste kajuit

HOOFDDEK

Tweepersoonskajuiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES
•• Lengte: 101,4 m - Breedte: 10,6 m
•• Capaciteit: 42 kajuiten
•• Passagiers: 81
•• Bouwjaar: 2018
•• Elektriciteit: 220 V
DE KAJUITEN
De Elbe Princesse II beschikt over 42 kajuiten, verdeeld over
twee dekken. Alle kajuiten zijn buitenkajuiten met douche, wc,
satelliet flatscreentelevisie, haardroger en kluis. De meeste
kajuiten hebben twee aparte bedden die samengezet kunnen
worden. Op het bovendek hebben alle kajuiten een groot
panoramisch schuifraam. Op het hoofddek zijn de vensters
kleiner.

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
•• Lijnvluchten Zaventem-Berlijn en Praag-Zaventem
•• Verblijf 1 nacht in Berlijn, Radisson Blu
Hotel**** (halfpension) of vergelijkbaar
•• Volpension aan boord van het schip van de
tweede dag tot het ontbijt van de laatste dag dranken inbegrepen aan boord (buiten speciale
kaarten) (7 nachten)
•• Nederlandstalige gidsen tijdens de excursies
•• Verblijf in een kajuit met airco, douche en wc
•• Animatie aan boord
•• Haventaksen en luchthaventaksen
•• In het programma vermelde bezoeken en toegangstickets
•• Wijn, water en frisdranken tijdens de maaltijden
aan boord
•• Welkomstcocktail, folklore-avond en gala-avond
aan boord
•• Lunches dag 2 en 10 in lokale restaurants
(2 gangen + 1 consumptie en koffie)
•• Audioguidesysteem tijdens de excursies
•• Lezingen van een Knack-conferencier
•• Diensten van 2 Knack-begeleiders
•• Bijstands- en repatriëringsverzekering
NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
•• Overige dranken tijdens excursies of verplaatsingen
•• Optionele verzekering (annulatie-, bagage-en
covidverzekering): 4,5% van de reissom
•• Persoonlijke uitgaven
•• Vrijblijvende fooien voor cruisepersoneel, gids en
chauffeur

PRIJS IN EURO PER PERSOON

DEK

M2

DUBBELE
BEZETTING

Dubbel Scheidbaar Groot Bed

Hoofddek

14

€ 3.690

Dubbel Scheidbaar Groot Bed

Bovendek

14

€ 3.990

Bovendek

11

TYPE KAJUIT

Single Eenpersoonsbed
(beperkt beschikbaar)

INDIVIDUELE
BEZETTING

€ 4.590

OB73587

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE
Ga naar www.knackcruises.be/elbe-23 en vul het optieformulier in. Of stuur bijbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar het adres vermeld op het boekingsformulier. Wij
nemen contact met u op en bezorgen u een contractvoorstel. Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het
boeken, kan u contact opnemen via mail naar pikoly@telenet.be of telefonisch op 02 332 53 32.

