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G Gezinsvakanties, originele trips, fiets- en wandelvakan-
ties, jeugdvakanties, culturele rondreizen, teambuildings en
incentives, reizen op maat, kamperen, spa en wellness va-
kanties, hotels, b&b’s. Tsjechië heeft het allemaal.
G Met het vliegtuig ben je ongeveer 1 u. 10 onderweg.
G Auto : Brussel-Praag 1000 km, Brussel-Jiricná 875 km.
G Identiteitskaart volstaat.
G Betalen doe je met Tsjechische kroon, de koruna. Reken
ongeveer 250 kroon voor tien euro.

q www.outline-travel.com

q www.czechtourism.com

q www.czechairlines.com

Q

Tsjechië heeft een logiesaanbod voor elk budget.

Tsjechië, voor wie ? Voor iedereen !

Gezinnen tot bedrijven

In Auberge de Provence serveert hij een Vlaamse keu-
ken maar hij is tegelijk een gerenommeerd teler van
kruiden die hij levert aan de Praagse toprestaurants.
Nabij Jiricna proeven we dan weer van de keuken van
Hospudka U Štepána – de plaatselijke Jeroen Meus. Ik
verorber als een van de weinigen zijn koeientong, een
gerechtje dat ik sinds grootmoeders tijd niet meer heb
gegeten. Een carpaccio met look valt bij iedereen in de
smaak.

Vlaamse kruiden en koeientong

Tsjechië culinair
Q De Antwerpse Ludo Van den
Bergh is met zijn 23 jaar in Tsjechië
de langst in Tsjechië wonende Belg. 

Vlaming kweekt kruiden voor Praagse toprestaurants.

De belangrijkste bezienswaardigheid van de stad is de
Zwarte Toren (Cerná Vez), met een hoogte van 81m. De
toren diende als uitkijkpost om de mensen tijdig te waar-
schuwen als er ergens in de stad een brand woedde. De
barokke Jezuïtenkerk met rijk versierde gevel en inte-
rieur pronkt net naast de zwarte toren op het centrale
plein. In de catacomben onder de kerk kan je de gemum-
mificeerde lichamen van de jezuïeten en de leden van de
plaatselijke adel bezoeken.

Klatovy één der rijkste Boheemse steden

Lugubere catacomben
Q Omstreeks 1260 behoorde Klato-
vy tot de grootste en rijkste steden
op het grondgebied van Bohemen.

Een kijkje in de catacomben onder de Jezuïtenkerk.

DOOR CHRISTEL BEDERT

T oegegeven, ik ben bevoor-
oordeeld vertrokken naar
Tsjechië. Ik begrijp niets

van de taal, het eten zou hopelijk
wel lekker zijn en hoe lang was
het nog geleden dat ik prijzen
moest omrekenen van euro naar
een andere munt ? Maar na mijn
eerste trip naar dit wijdse land heb
ik alleszins één zekerheid : ik ga

terug. En dat is mede te danken
aan Bart Boots, begeesterd door
het land dat hij 20 jaar geleden
ontdekte en sindsdien verknocht
aan de streek. Deze Tsjechië-spe-
cialist had een en ander voor ons
in petto. Uitvalsbasis was Jiricna,
een typisch Boheems dorpje
150 km ten zuidwesten van Praag
en slechts 40 km van de Duitse
grens. Het Outline buitensportcen-
trum van Bart vormt het centrum

van het dorp. Een greep uit de ac-
tiviteiten die we er mochten uittes-
ten ? Een historische streekwande-
ling, paddenstoelen plukken, pizza
bakken in de bosoven, een fami-
liesurvival, de afvaart van de Ota-
va, een hoogtepiste beklimmen,
‘gewoon’ klimmen en achteraf
ontspannen in een zweethut. Na-
tuur beleven en genieten van ge-
zellige ontmoetingen. En dat alles
in het 1.620 km2 grootte natuur-
park Šumava, samen met het Bei-
rische Wald het grootste aaneen-
gesloten natuurgebied van Tsje-
chië. Dit middengebergte bleek
een paradijs voor elke natuurlief-
hebber, met eindeloze bossen,

speelse riviertjes, gletsjermeertjes
en veenmoerassen.

Wereldwonderen
Maar dit grensgebied met Duits-
land is ook cultureel interessant.
Behalve Praag, zijn ook elf loca-
ties daarbuiten gecatalogeerd als
Unesco-werelderfgoed. Ze worden
de twaalf Tsjechische Wereldwon-
deren genoemd : prachtige kaste-
len, oude ruïnes, herdenkingste-
kens, dierenparken. De burchtru-
ine van Rabí, op 15 km van ons
referentiepunt Jiricna, is een van
de grootste van Bohemen : een
machtige burchtruïne, die een ma-
jestueus decor vormt langs de Ota-

va. Kasperk, ook 15 km van ons
centraal punt verwijderd, is dan
weer een verdedigingsburcht. Ge-
bouwd midden 13de eeuw om de
goudontginning en de belangrijke
handelswegen te beschermen.
Vanuit de burgertoren krijgen we
een uitzicht over de pracht van de
Boheemse bossen. Een mooi uit-
zicht hebben we ook in het stadje
Susice op 9 km van Jiricna, Susice –
ook wel ‘de poort van Sumava’
genoemd – langs de Otava. Dat
ligt aan de voet van de Svatobar
(845m). Boven op de toren (32m)
heb je, als het goed weer is, een
overzicht over de hele streek. Om
naar terug te keren, en nog…

Het Boheemse Woud, machtige burchtruïnes en ongerepte natuur

Tsjechië is een paradijs voor natuurliefhebbers, met eindeloze bossen, speelse riviertjes, gletsjermeertjes
en veenmoerassen. (Foto's Christel Bedert)

Ontdekking in de bossen van Tsjechië

Q “Een glaasje sparkling wine ?” Het is
niet elke vlucht van Czech Airlines van
Praag naar Brussel dat je dit aangebo-
den krijgt, maar op de jubileumvlucht
naar aanleiding van 75 jaar CSA verbin-
ding naar België, wel. De Bohemian
Sekt smaakte. En hoe !
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DOOR PETER SOETE

Saint-Raphaël bevindt zich aan de oostelijke zijde van het
departement Var aan de grens met het departement Alpes-
Maritimes. De gemeente heeft maar liefst 36 km Middel-
landse Zee-kust. Daardoor komt het op de tweede plaats na
Marseille. Saint-Raphaël wordt ook wel gekoppeld met de
aanpalende stad Fréjus als Saint-Raphaël-Fréjus. In de stad
is er ook het internationaal TGV-station. In de nauwe straat-
jes van het oude stadscentrum is het heerlijk kuieren en er
zijn leuke, merkwaardige boetieks die je eigenlijk alleen
maar in het zuiden van Frankrijk vindt.
Saint-Raphaël is een aaneenschakeling van kleine vissers-
dorpen die elk op zich een korte stop verdienen : le vieux
port, Santa-Lucia, de haven van Bouloris, le marché aux
poissons, de haventjes van Poussaï au Dramont en Agay.
Wandelaars kiezen dan zeker voor de ‘Sentiers des dou-
aniers’, een wandelpad dat de verschillende stranden met

elkaar verbindt. Naast vele kleine stranden heeft Saint-Rap-
haël ook vier grote zandstranden : Plage du Veillat vlakbij
het centrum en dan verder Boulouris, Le Dramont en Agay.
We zijn nog maar net Saint-Raphaël uit en bijna ongemerkt
Fréjus binnengereden of we parkeren onze wagen al voor
Kazaar. Dit hippe restaurant op het strand blijkt een echte
voltreffer. Het is hét adres voor de ‘bon chic bon genre’ van
Fréjus en Saint-Raphaël en die betalen heus geen euro te veel
voor middelmatig voedsel in een toeristenval. Lunches zijn
er tussen 22 en 25 euro, een flesje streekwijn heb je voor 27
euro. Vriendelijke obers – eerder uitzonderlijk aan de Côte
d’Azur – bedienen de gasten snel en foutloos. Enorme bor-
den met diverse lekkere slaatjes vinden hun weg naar de
mooi gedekte tafels. Bij mooi weer kan men ook op het
strand dineren. Op dit privéstrand staan zelfs loungesalons en
is er een strandbar. Voor een ligzetel met parasol betaal je 10
euro per dag en wil je een volledig privé-strandhuis dan kost
dat 70 euro voor een dag.

Vertrokken in Saint-Raphael ...

Het hippe Kazaar op het strand van Fréjus blijkt een
voltreffer. (Foto’s Gwen)

In de vroege namiddag rijden we verder de D559 of de Corni-
che d’Azur af en in Saint-Aygulf houden we halt aan het
strand. Een klein haventje en eethuisjes op het strand zorgen
voor een mooi decor.

MET DE WAGEN LANGS DE
ZUID-FRANSE KUSTLIJN CRUISEN,
ZEG MAAR VOLOP GENIETEN VAN
HET GOEDE LEVEN

Groot is onze verbazing wanneer we er in de strandbar Bleu
Blanc aangesproken worden in het Nederlands. Blijkt dat dit
de strandbar is van het Van der Valk hotel aan de grote weg.
Op de kaart vinden we dan ook bitterballen en zelfs ‘uitsmij-
ters’. Die Nederlanders zitten toch ook overal ! Maar de cock-

tails smaken er niet minder om en vanop het strand heb je
een schitterend zicht op Saint-Raphaël en op de rode rotsen
van het Estérelgebergte.
We houden de kustweg aan en vervolgen onze route naar
Saint-Tropez. In Les Issambres bemerken we een alleraar-
digst én rustig plekje langs de zee. In de schaduw van een
bomenpartij moet het hier heerlijk picknicken zijn met zicht
op de baai van Saint-Tropez.
Maar we rijden verder tot in Sainte-Maxime. Een druk kust-
stadje met veel plezierboten en heel veel horecazaken. Par-
keren lukt nog net op de grote parking aan de haven maar in
het hoogseizoen moet dit een hel zijn.
Terwijl we een koffie drinken, raadt de ober ons aan om de
ferry te nemen van Sainte-Maxime naar Saint-Tropez en dat
is zeker geen slecht idee. Ieder kwartier vertrekt aan de kade
een veerboot die je precies 20 minuten later afzet tussen de
miljoenenjachten van Saint-Tropez. Je betaalt 13 euro voor
een retourtje. Niet echt goedkoop maar je vermijdt er zeker
in het hoogseizoen ettelijke uren fileleed door.

... verder naar Saint-Tropez

Naast vele kleine stranden heeft Saint-Raphaël ook
vier grote zandstranden.

Saint-Tropez heeft prachtige zandstranden maar daarvoor moet je toch
even buiten het stadje zijn en als je te voet bent, is het toch even
stappen. Wij houden het rustig en wandelen langs de bootjes van
Roman Abramovich en co tot aan de (gesloten) gendarmerie nationale
in het centrum van de stad. Hier toch even poseren bij het gebouw
waar de legendarische Gendarmes de Saint-Tropez met Louis de Funès
werden opgenomen. We wandelen terug naar het haventje en drinken
nog een espresso bij Senequier. Het meest gefilmde en gefotografeerde
terras van Saint-Tropez met de typische rode stoeltjes bestaat al sinds
1887 en is zonder enige concurrentie de ‘place m’as-tu vu’ van Saint-
Tropez.
We schepen opnieuw in en na een nogal woelige overtocht – de mistral
is plots opgestoken – komen we opnieuw aan in Sainte-Maxime. We
besluiten nog even door te rijden tot Port Grimaud en wandelen de
omwalde stad binnen. In dit klein Venetië liggen de boten tot aan de
voordeur van de huizen en tientallen bruggen verbinden de verschillen-
de delen van Port Grimaud met elkaar.
Dit is de ideale plaats om te genieten van een lekker etentje terwijl de
zon verdwijnt achter de daken van dit havenstadje. Van Port Grimaud
is het maar een half uurtje meer naar onze vakantievilla in Bagnols.

Praktisch
G Je kunt de Côte d’Azur met de wagen berei-
ken maar de TGV is een mooi alternatief. We
spoorden in 6.45 uur van Brussel naar Saint-
Raphael.

q nmbs-europe.com

G Vanuit België hadden we bij Sunny Cars een
wagen gehuurd. Voor meer info over de voorde-
lige all-inclusive tarieven en reserveringen kan
men terecht bij het reisbureau.

q www.sunnycars.be

G We verbleven in een woning van Belvilla in
Bagnols-en-Forêt. De villa Lou Escuma (huisco-
de FR-83600-08) voor acht personen heeft een
grote tuin met zwembad, schaduwrijk én zonter-
ras en petanquebaan, perfect ingerichte keuken,
living en eetkamer, vier slaapkamers met badka-
mers en een American pooltafel.

q www.belvilla.be

... en via Port Grimaud terug naar af

In Port Grimaud liggen de boten tot aan de
voordeur van de huizen.

Cruisen langs de Côte d’Azur
Q Een vakantie aan de Côte d’Azur valt nooit te versmaden. Zelfs tot in november kun je er ge-
nieten van aangenaam weer. Wij nemen u mee langs enkele bekende kustplaatsjes. Onze uitvals-
basis is Bagnols-en-Forêt op nog geen 20 kilometer van Saint-Raphael en Fréjus. Het dorpje ligt
midden bosrijk gebied tussen het Massif de l’Estérel en het Mauresgebergte en heeft geen last
van de mistral. Bagnols is bovendien een perfecte uitvalsbasis om de kuststrook de verkennen.
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