De Lantaarn en Ne-Be

Praag, 7 maart 2017

organiseren een

Daguitstap naar Litoměřice
op zaterdag 22 april 2017

Raadhuis en Allerheiligenkerk

Stadstoren en jezuïetenkollege

Bisschoppelijk paleis en kathedraal

Het bezienswaardige Noord-Boheemse stadje Litoměřice (in het Duits Leitmeritz) ligt aan de
samenvloeiing van de Labe (Elbe) en de Ohře (Eger) in het Boheems Middelgebergte. De historische kern
bestaat uit een in de eerste helft van de 13de eeuw gestichte stad en ten westen daarvan stond toen op een
heuvel de vorstelijke Boheemse grensburcht. In de middeleeuwen was Litoměřice een welvarende stad.
Het hedendaagse uitzicht is niet meer middeleeuws maar dateert uit de periode van renaissance en barok,
aangevuld met architektuur uit de 19de en 20ste eeuw.
Bij de burcht heeft de toenmalige Boheemse vorst in het midden van de 11de eeuw de belangrijke SintStefaanskapittelkerk gesticht. Die werd in 1655 de kathedraal van een nieuw bisdom.
Met onze gidsen maken we een wandeling kriskras door het stadje: van het mooie marktplein, via het
dominikanenklooster, de Allerheiligenkerk, het jezuïetenkollege naar de kathedraalheuvel met
bisschopspaleis, Sint-Stefaanskerk en Sint-Wenceslaskerk. Na het middagmaal kun je het stadje op eigen
houtje verder gaan verkennen of bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de kunstgalerie en het diocees
museum of aan het stadsmuseum. Ter afsluiting zal een kop koffie met een gebakje heerlijk smaken.
Van harte welkom!
Programma
08.25u verzamelen in Praha Masarykovo nádraží (het Masaryk-station, onder de glazen stationshal)
08.53u vertrek trein, overstap in Lovosice, aankomst in Litoměřice horní nádraží om 10.14u
10.30u stadswandeling (met uitleg in het Nederlands)
14.00u maaltijd in restaurant (kippeschnitzel met gestampte aardappelen)
Daarna vrije tijd
16.30u bezoek "kelkhuis" (niet inbegrepen)
17.00u verzamelen en naar station
17.40u vertrek trein in Litoměřice horní nádraží (overstap in Lovosice)
19.02u aankomst in Praag, Masaryk treinstation
De prijs bedraagt 370,- Kč inbegrepen treinreis met plaatsreservering vanuit Praag heen/terug, middagmaal
(zonder drank) en kosten. Wie met eigen vervoer gaat betaalt 260,- Kč. Annuleringskosten: 160,- Kč.
Deze aktiviteit heeft plaats ongeacht het aantal deelnemers!
Aanmelding / inschrijving (ne-be@ne-be.cz of delantaarn.cz@gmail.com) en betaling voor 12 april op
rekening 19-2307530267 / 0100 van Ne-Be met vermelding "Litomerice 2017" en het aantal personen.
Litomerice, Dienst toerisme: https://www.litomerice-info.cz/en/
Galerie en Bisschoppelijk Museum: http://www.galerie-ltm.cz/clanek.php
Stadsmuseum: http://www.muzeumlitomerice.cz/

http://www.ne-be.cz/ en http://www.facebook.com/pages/De-Lantaarn-Praag/416724788387610

