Τοποθεσία:
Πράγα

Η Πράγα είναι η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Τσεχίας και η σημαντικότερη πόλη της.
Καλύπτει έκταση 500 τετρ. χλμ και έχει περίπου 1 εκατ. κατοίκους. Λόγω της γεωγραφικής
της θέσης στο κέντρο της Ευρώπης είναι είναι ιδανική βάση για να επισκετεί κάποιος όχι
μόνο την περοχή της Βοημίας ή γενικά την Τσεχία, αλλά και άλλες ιστορικές πόλεις, όπως
η Νυρεμβέργη, η Βιέννη, η Μπρατισλάβα και η Βουδαπέστη.

Η Πράγα διαθέτει ένα Διεθνές Αεροδρόμιο, το Vaclav Havel, ενώ συνδέεται με τις
γειτονικές χώρες οδικώς και με ένα πολύ καλό σιδηροδρομικό δίκτυο.
Η Πράγα διεσχίζεται από το Μολδάβα, παραπόταμο του ποταμού Έλβα, ενώ το συνολικό
πολεοδομικό συγκρότημα της Πράγας (ιστορικό κέντρο και περίχωρα) αποτελείται από 37
διαμερίσματα.

Αξιοθέατα:
Η πόλη, ειδικά το ιστορικό της κέντρο, είναι ένα υπαίθριο μουσείο, Αρχιτεκτονικής,
ρυμοτομίας και Τέχνης, που αντιπροσωπεύει την μακραίωνη ιστορία της. Κυριολεκτικά
κάθε κτήριο, άγαλμα ή επιγραφή έχει τη δική του ιστορία και σημασία, αλλά τα πιο
διάσημα σημεία ενδιαφέροντος είναι:
Η Πλατεία της Παλαιάς Πόλης: Θεωρείται από τους ομορφότερους δημόσιους χώρους
του κόσμου. Οι γύρω δρόμοι έχουν πεζοδρομηθεί και τα εκατοντάδες πανέμορφα κτήρια
στεγάζουν καφέ, εστιατόρια και μικρά ξενοδοχεία. Η περιοχή προσελκύει εκατοντάδες
χιλιάδες τουρίστες, αλλά έχει καταφέρει να διατηρήσει τη μοναδική της ατμόσφαιρα.
Το Εθνικό Θέατρο: Σύμβολο της πολιτιστικής αναγέννησης της Τσεχίας τον 20ο αιώνα,
το Θέατρο άρχισε να χτίζεται το 1868 και ανακατασκευάστηκε με προσθήκες άλλες δυο
φορές, με συμμετοχή όλων των σημαντικών Τσέχων καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, γλυπτών,
ζωγράφων κ.α. Μέσα και έξω από το παλιό επιβλητικό κτήριο υπάρχουν πολλές
παραστάσεις που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες Τέχνες, ενώ οι παραστάσεις σύγχρονου
θεάτρου και χορού δίνονται στη Νέα Σκηνή, που βρίσκεται σε ένα μοντέρνο κτήριο της
δεκαετίας του 1980, ακριβώς δίπλα.
Η Εκκλησία του Αγ. Νικολάου: Ο σημερινός ναός ολοκληρώθηκε το 1735, αλλά στην
ίδια θέση έχουν υπάρξει πολλές εκκλησίες στο πέρασμα των αιώνων. Μεγάλο μέρος των
έργων τέχνης που κοσμούν την εκκλησία συντηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α'
Παγκοσμίου Πολέμου, από στρατιώτες που υπηρετούσαν στη στρατιωτική διοίκηση της
πόλης, που στεγαζόταν στο κτήριο. Το καλοκαίρι μέσα στην εκκλησία δίνονται συναυλίες.
Η Γέφυρα του Καρόλου: Είναι το πιο γνωστό και αναγνωρίσιμο σημείο στην Πράγα, μαζί
με το Αστρονομικό Ρολόι. Κατασκευάστηκε το 1357, επι βασιλείας του Καρόλου Δ' και
διακοσμήθηκε με το πρώτο άγαλμα το 1683. Είναι μήκους 520 μέτρων και κάθε ένα από τα
αγάλματα που την κοσμούν απεικονίζει έναν άγιο ή μια άλλη θρησκευτική μορφή ενώ στο
κέντρο της βρίσκεται ένας Εσταυρωμένος, η παλαιότερη παράσταση, που χρονολογείται
από το 1629.
Το Παλιό Δημαρχείο: Το κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου αποτελεί συνένωση πολλών
σπιτιών που βρίσκονταν στο ίδιο οικοδομι΄κο τετράγωνο και έτσι αποκτά το πολυ
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του στυλ, μείξη γοτθικού και αναγεννησιακού. Ο πύργος του
Δημαρχείου φτάνει σε ύψος τα 69,5 μέτρα, ενώ στη βάση του βρίσκεται το φημισμένο
Αστρονομικό Ρολόι, όπου κάθε ώρα "δίνει παράσταση" με τις μηχανικές μορφές των
συμβόλων του Ζωδιακού Κύκλου, των Αγίων και του Θανάτου, που βρίσκονται μέσα του. Η
ιστορία λέει ότι ο ο ωρολογοποιός Χάνους, που μετασκεύασε το παλαιό Ρολόι στο
αριστούργημα που είναι σήμερα, τυφλώθηκε μετά από εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου,
για να μην το επαναλάβει σε καμιά άλλη πόλη.

Ο Καθεδρικός Ναός του Αγ. Βίτου: Η σημαντικότερη εκκλησία και ένα από τα πιο
διάσημα κτήρια της Πράγας, ξεκίνησε να χτίζεται το 1344 και, λόγω πολιτικών αλλαγών,
πολέμων και άλλων γεγονότων ολοκληρώθηκε τον 20ο αιώνα! Πάνω στο ναό έχουν
εργαστεί καλλιτέχνες από πολλές διαφορετικές χώρες. Η αρχιτεκτονική του είναι
θαυμάσια, είναι γεμάτος από αγάλματα και ανάγλυφα, ενώ φιλοξενεί τα Κοσμήματα του
Στέμματος της Βοημίας. Στην εκκλησία βρίσκεται και ο τάφος του Αγ. Βεγκεσλάου,
προστάτη της Βοημίας, που κατά το θρύλο, δολοφονήθηκε μέσα στο ναό από τον αδελφό
του.
Το Ανάκτορο Βαλενστάιν: Γνωστό για τους θεσπέσιους κήπους του και την εκτεταμένη
συλλογή από έργα τέχνης και προσωπογραφίες, το ανάκτορο αυτό χτίστηκε από τον
στρατηγό Άλμπρεχτ φον Βαλενστάιν, που οι πολλές επιτυχίες του στους πολέμους τον
έκαναν να θεωρεί ότι μπορεί να ξεπεράσει την εξουσία του αυτοκράτορα Φερδινάνδου του
Β' και να στεφθεί βασιλιάς της Βοημίας. Μετά από δολοπλοκίες και συνεργασίες με τους
εχθρούς του, ο αυτοκράτορας τελικά έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο πρώην ένδοξος
στρατηγός και το παλάτι του, με τη διακόσμηση, τα έργα τέχνης και τους περίτεχνους
κήπους του παρέμεινε ως ένα μνημείο στην καταστρεπτική φιλοδοξία.
Το Εβραικό Κοιμητήριο: Σημάδι της μακραίωνης παρουσίας του Εβραικού στοιχείου
στην Πράγα, το Εβραικό Νεκροταφείο είναι σαν ένα βιβλίο ιστορίας, καθώς εδώ
βρίσκονται οι τάφοι όλων των επιφανών Εβραίων της πόλης, ραβίνων, εμπόρων κ.α.
διαμέσου των αιώνων. Στο νεκροταφείο αυτό, που ήταν το μοναδικό μέρος που
επιτρεπόταν να θάβονται οι Εβραίοι, είναι θαμένοι πάνω από 100.000 άνθρωποι, ο ένας
επάνω στον άλλον. Κάθε ταφόπλακα είναι μοναδική, όπως και οι αίθουσες και οι
συναγωγές που τα περιβάλλουν, με πολλά σύμβολα και διαφορετικές τεχνοτροπίες.
Το Κάστρο της Πράγας: Παρά τις πυρκαγιές, τις καταστροφές και τις εισβολές, στο
Κάστρο της Πράγας σώζονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, αίθουσες και κτήρια όλων των
περιόδων της πόλης. Οι αυλές του Κάστρου χρονολογούνται από το 1753-1775, όταν όη η
περιοχή ανοικοδομήθηκε σε ρυθμό μπαρόκ και νεοκλασσικό. Σήμερα είναι το Προεδρικό
Μέγαρο της Τσεχίας και στεγάζει το γραφείο του εκάστοτε Πρόεδρου, ενώ φυλάσσεται από
την Προεδρική Φρουρά.
Η Μονή του Αγ. Γεωργίου: Αποτελεί το πρώτο μοναστήρι της Βοημίας και ιδρύθηκε το
973 μ.Χ. Σήμερα είναι μια από τις σημαντικότερες πινακοθήκες της Ευρώπης με έργα
θρησκευτικής τέχνης και προσωπογραφίες από την περίοδο του Μπαρόκ και της
Αναγέννησης. Τα έργα είναι τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά, ώστε ο επισκέπτης να
αντιλαμβάνεται την εξέλιξη της Τέχνης διαμέσου των αιώνων.

Γεύσεις:
Η Πράγα έχει αποκτήσει μια μεγάλη ποικιλία εστιατορίων, καφέ και καταστημάτων
ψυχαγωγίας, από καντίνες και σνακ μπαρ, μέχρι μπυραρίες που σερβίρουν εκατοντάδες
ετικέτες τσέχικης μπύρας. Οι παραδοσιακές μπυραρίες που στεγάζονται σε παλιά
αρχοντόσπιτα με οικόσημα, τείνουν να παίρνουν το όνομά τους από το οικόσημο που έχουν
στην πρόσοψη.
Η τσέχικη μαγειρική περιέχει πολύ κρέας (χοιρινό ή μοσχαρίσιο αλλά και ελάφι και
αγριογούρουνο), φρέσκα λαχανικά, πατάτες και ρύζι. Όλα μαγειρεύονται ελαφρά και
συνοδεύονται από διαφορετικά είδη ψωμιου και dumplings, ενώ διάσημα είναι και τα
διαφορετικά είδη λουκάνικων, που πωλούνται με διάφορα είδη μουστάρδας από πλανόδιες

καντίνες.,Όσον αφορά τα γλυκά, οι επισκέπτες της Πράγας πρέπει να δοκιμάσουν τις
κρέπες, γεμιστές με παγωτό ή μαρμελάδα και τυλιγμένες σε σοκολάτα ή αμύγδαλα.
Και βεβαίως, η Τσεχία είναι πασίγνωστη για τις μπύρες της και είνα πατρίδα της μπύρας
Pilsner, ονομασία που ξεκίνησε από την πόλη Πλζεν, αλλά που χρησιμοποιείται σήμερα για
όλες τις μπύρες αντίστοιχης ποικιλίας. Οι μπυραρίες και οι παμπ είναι άπειρες και το
σύνηθες είναι να γεμίζονται από το προσωπικό διαρκώς τα ποτήρια των πελατών, μέχρι να
ζητηθεί να σταματήσουν.

Βόλτα στην πόλη:
Η Πράγα διατέθει πάρα πολλά καταστήματα, τα πιο σημαντικά από τα οποία βρίσκονται
στους κεντρικούς πεζοδρομημένους δρόμους. Τα ωράριά τους διαφέρουν, αλλά έχουν
προσαρμοστεί κατά ένα μεγάλο βαθμό στις ανάγκες των τουριστών. Ο ταξιδιώτης μπορεί
να αγοράσει τα φημισμένα κρύσταλλα και πορσελάνες Βοημίας, φρούτα, λαχανικά,
διακοσμητικά και άλλα τσέχικα προιόντα. Μεγάλη άνθηση γνωρίζουν τα παλαιοπωλεία,
ειδικά στην Παλαιά Πόλη. Για αναμνηστικά, το καλύτερο μέρος είναι οι υπαίθριοι πάγκοι
που πωλούν παραδοσιακά χειροτεχνήματα, κούκλες, χειροποίητα παιχίδια, κεραμικά και
βρίσκονται κοντά στη γέφυρα του Καρόλου ή σε πλατείες. Επίσης υπάρχουν πολλά
ντελικατέσσεν που πωλούν τα περίφημα καπνιστά λουκάνικα, τυριά και άλλες τσέχικες
γεύσεις.
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