
Verslag van de 5-daagse treinreis “ Dresden & Praag ” 
donderdag 8 t/m maandag 12 mei 2014 

door 
Leo van der Werf (reisleider) 

Donderdag 8 mei.  
De trein van 7 uur 20 uit Rotterdam naar Utrecht moet ruim op tijd zijn om de ICE105 naar Frankfurt Airport te 
halen, maar nog meer om in Utrecht op tijd te zijn om de gasten op te vangen op het perron van vertrek. 
Volgens de reisbescheiden zou ik daar al om 8 uur zijn, maar ik haalde zelfs de trein van vijf over zeven nog!  
In de stationshal kwamen al snel alle reizigers bij elkaar. Sommige hadden een beschrijving meegekregen van 
de persoon Leo, voor het geval dat….. en Lineke Minkjan stond op het perron al op ons te wachten. Na een 
spoorwijziging kwam de trein op tijd aan en kon iedereen instappen. In de trein vonden we Hans van den Haak 
en Peter de Kock, die al in Amsterdam waren ingestapt. In Arnhem voegde Jacques Ernens zich nog bij de groep 
en waren we compleet. De trein reed scherp op tijd en ook de aansluitende trein naar Dresden reed volgens het 
boekje. Na een korte wandeling konden we inchecken in het InterCityHotel en kon iedereen zich vertreden in de 
stad of al een rit gaan maken met de tram die voor de deur van het hotel zijn halte heeft. Na een voortreffelijke 
maaltijd werd door een aantal reizigers besloten de koffie op een terras bij de Frauenkirche te gebruiken. En zo 
geschiedde. 
 

Vrijdag 9 mei.  
Op een voor Railhobbyreizen laat tijdstip, na 9 uur, 
nemen we de trein, S1, naar Bad Schandau. Na 
aankomst wordt de oever van de Elbe opgezocht, waar 
de veerboot naar het centrum ons even later komt 
oppikken. 10 minuten later lopen we door het stadje 
op weg naar het eindpunt van de Kirnitschtalbahn. Op 
tijd komen we aan om deze tram te halen en we 
maken vervolgens een retourrit naar Lichtenhainer 
Wasserfall. Aan het eindpunt is voldoende tijd om dit 
‘water-spektakel’ te bewonderen. De conductrice van 
de tram heeft geen haast en wacht tot we allemaal 
weer ingestapt zijn. De dienstregeling laat voldoende 
ruimte om terug te rijden. Het zonnetje dat al was 
gaan schijnen toen we in Utrecht vertrokken schijnt 
nog steeds en dan is de keuze om op een terras de 
lunch te gebruiken wel erg verleidelijk. Een aantal van 
ons grijpt dan ook de gelegenheid aan om in een klein 

straatje een plaatselijke hap te veroberen. Na de lunch wandelen we terug naar de oever van de Elbe, waar een 
stoomradarboot van de Sächsische 
Dampfschiffahrt al ligt te wachten voor 
een tocht van bijna twee uur naar Pirna. 
Genietend van het mooie weer en nog 
meer van de fraaie oevers van de Elbe 
varen we in de richting van Dresden. Na 
aankomst in Pirna is er nog voldoende 
tijd voor IJS ! Het station ligt wat verder 
van het centrum dan we dachten maar 
we halen ruimschoots de S2 voor de rit 
terug naar Dresden. Daar aangekomen is 
er nog voldoende tijd voor een bezoek 
aan het centrum en maken we een 
wandeling langs de meest bekende 
gebouwen zoals de Frauenkirche, waar 
we ook even binnen zijn geweest, de 
Semper, de Augustusstrasse, het 
Zwinger en de Hofkirche. Op een terrasje 
genieten we nog even na van een mooie 
dag. 
 
Zaterdag 10 mei. Vandaag staat een bezoek aan Leipzig op het programma. Hoewel het idee is om rond 4 uur 
terug te gaan, beslissen we dat met een uur te verlaten. Er is hier ook zoveel te zien. Maar eerst koffie of thee in 
de fraaie boekenwinkel, met uitzicht op het plein voor het station. Met een moderne tram van lijn 9 rijden we 



naar een van de eindpunten en passeren we diverse 
bezienswaardigheden van de stad. Op het eindpunt 
staat op lijn 1 een oude Tatra-tram op ons te wachten. 
Hiermee rijden we het volledige traject naar het 
zuidwesten van de stad. We zien parken, moderne 
gebouwen, vervallen flatgebouwen en nog veel meer 
op deze interessante rit. Bij het eindpunt kunnen we 
foto’s maken van een groot aantal Tatra-trams. Maar 
onze volgende tram, van lijn 2, is een Leoliner. Deze 
brengt ons naar een eindpunt in het zuiden. Na een 
onverwachte ontmoeting met een historische tram 
lopen we naar het monument voor de Volkerenslag, 
die in 1813 uitgevochten is in de buurt van Leipzig. Na 
deze slag is Napeloen als groot verliezer verbannen 
naar het eiland Elba. We bekijken het imposante 
bouwwerk voordat we met lijn 15 weer terug gaan 
naar het station. Daar splitst de groep zich. Een aantal 
gaat verder trammen en anderen gaan een stukje 
wandelen door het historische centrum, langs het oude 

Raadhuis, de Thomaskirche (Bachmuseum) en de mooie winkelpassages. Op het station treffen we elkaar weer 
voor de terugreis en zijn we mooi op tijd terug voor het avondeten. De avondexcursie brengt ons op de 
Neumarkt in een bar die volledig gewijd is aan de tram. Er staat zelfs een tramwagen binnen. 
 

Zondag 11 mei.  
Vroeg op vandaag, want de trein naar Praag vertrekt 
al even na 8 uur ! Een mooie rit langs de Elbe en de 
Moldau van ruim 2 uur brengt ons op het 
hoofdstation van Praag. Daar is het onverwacht druk. 
Veel drukker dan we allemaal verwacht hadden. In de 
hal vinden we de oorzaak hiervan. Het is Marathon 
Zondag. Diverse wegen zijn afgesloten, trams 
omgeleid of zelfs opgeheven. Met een kleine 
aanpassing weten we echter ons plan uit te voeren. 
Tram 26 naar het oostelijke eindpunt en vandaar met 
lijn 22 naar het centrum. Met assistentie van een 
vriendelijk Tsjechisch koppel stappen we over op 
metro A en kruisen zo de marathon en komen bij de 
Burcht uit. Na een flinke klim over de kasteeltrappen 
komen we boven. Op de fraaie binnenplaats van een 
restaurant, dat gevestigd is een voormalig paleis, 
genieten we van een welverdiende lunch. De 
wandeling wordt daarna voortgezet langs de mooie 

gebouwen van de Burcht en uiteindelijk komen we uit op de beroemde Karelsbrug. Onderweg hebben we onze 
ogen uitgekeken op de mooie gebouwen, het zicht op de stad en de rivier. Na nog een paar korte stukjes met de 
Metro lijn A en lijn C bereiken we het station weer. Op een terrasje in het zonnetje nemen we nog een biertje of 
kopje thee alvorens in te stappen in de CityNightLine naar Amsterdam. Wij zullen echter in Dresden uit moeten 
stappen voor het diner, nog één nachtje slapen in ons hotelbed en het pakken van de koffer(s). Zoals 
afgesproken serveerde het hotel ons een mooi diner na aankomst, ook al was het ondertussen 9 uur geweest. 
Onderweg had Lineke een samenvatting gemaakt van haar belevenissen. Op basis van een tekening legt zij ons 
hoe ze deze vakantie ervaren heeft. Iedereen krijgt een copie, op papier, mee van haar gedachten. Een leuke 
afsluiting van een mooie reis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 12 mei.  
Ook vandaag staat de trein voor ons gereed op het Hauptbahnhof van Dresden. Op tijd wordt vertrokken naar 
Leipzig voor de eerste overstap. De rit wordt vervolgd naar Hannover en daar stappen we over op de trein uit 
Berlijn die als bestemming Amsterdam heeft. De rit loopt via andere trajecten dan op de heenweg en het geeft 
ons zo weer een andere blik op het Duitse landschap en steden. 
In Amersfoort zullen we overstappen voor het laatste stukje naar Utrecht. Jacques heeft de groep al in Deventer 
verlaten en in Amersfoort besluiten Hans en Peter direct door te reizen naar Amsterdam. Het was een lange 
treinreis, maar er was onderweg genoeg te praten, te zien en de restauratiewagens voorzagen ons van een natje 
en een droogje. De reis is dan ook zo voorbij en rond 6 uur ’s-avonds zijn de meeste van ons weer thuis en 
kunnen we terugkijke n op een geslaagde Railhobbyreis, waarop het weer ons weer goedgezind was.       


