
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BESKYDY - ΜΕ ΑΛΟΓΟ 
 
Το δασώδες Beskydy είναι µία παρθένα περιοχή, όπου τουλάχιστον για λίγο ξεχνάς τα προβλήµατα και τις 
έννοιες της καθηµερινής ζωής µε επισκέψεις στις τοπικές φάρµες ή ιππασία στην φύση. Στις φάρµες 
προσφέρεται διαµονή. Το έδαφος ενδείκνυται για ιππασία ακόµα και για αρχάριους. Μπορείτε να βρείτε 
άλογο σε κάποιο ράντσο και κάποιος συνοδός µπορεί να σας ξεναγήσει στα βουνά. Οι λιγότερο «ενεργοί» 
και πιο ροµαντικοί επισκέπτες µπορούν να απολαύσουν την βόλτα µε άµαξα. Οι τουρίστες κατευθύνονται 
στο Beskydy όχι µόνο για χαλάρωση ή πεζοπορία στα βουνά αλλά και για τα ανοιχτά µουσεία στα 
παραδοσιακά κτίρια στο Roznov pod Radhostem, όπου µπορείτε να θαυµάσετε τα δεκάδες ξύλινα σπίτια της 

ανατολικής Μοραβίας στην περιοχή Valassko. Οι τεχνίτες εκεί συνεχίζουν το 
εµπόριο µέχρι σήµερα. Οι επισκέπτες µπορούν να αγοράσουν παραδοσιακά 
προϊόντα, που κατασκευάζονται εκείνη την στιγµή από ικανά χέρια. 
 
Το σύµβολο της περιοχής – ο µυστηριώδης Radegast 
Στο Radhost, την ψηλότερη κορυφή των Ορέων Beskydy βρίσκεται το άγαλµα του 
µυστηριώδη ειδωλολατρικού θεού του θερισµού, Radegast µε κεφάλι ταύρου και το 
κέρας της Αµαλθείας. ∆εν εντοπίζονται ιστορικά αποδεικτικά στοιχεία αλλά ακόµα 
και σήµερα εµπνέει σεβασµό και θεωρείται προστάτης της περιοχής. Πιστεύεται 
ότι οι καταστροφικές πληµµύρες στην Μοραβία το 1997 προκλήθηκαν από το 
γεγονός, ότι εκείνη την περίοδο το άγαλµα είχε µετακινηθεί στην κοιλάδα για την 
αντιγραφή του. 
 

 
 Μην χάσετε: 

Pustevny – διάφορες ξύλινες κατασκευές από τον 
αρχιτέκτονα, Dusan Jurkovic, που παντρεύει στοιχεία Art 
Nouveau και Σλαβικά µοτίβα. 
Roznov – το µεγαλύτερο ανοικτό µουσείο, όπου θα 
ταξιδέψετε µέσα από πόλεις, χωριά και έναν αριθµό 
υδρόµυλων. 
Koprivnice – στο µοναδικό µουσείο της γνωστής εταιρίας 
Tatra µε ιστορία 150 ετών µπορείτε να δείτε πολυτελή 
µοντέλα αυτοκινήτων κάµπριο και λιµουζίνες καθώς και 
φορτηγά για τις δύσκολες συνθήκες της τούνδρας της 
Σιβηρίας. 
Kunin – αξιόλογο κάστρο Μπαρόκ ρυθµού στην Μοραβία. 
Hukvaldy – η γενέτειρα του διάσηµου συνθέτη, Leos 
Janacek. Επισκεφθείτε το σπίτι του αλλά και τα ερείπια 
του µεγαλύτερου κάστρου στην Τσεχία, Hukvaldy. 
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Ceskomoravska vrchovina 
Όποιος προτιµάει ήρεµες διακοπές και πιο αργό ρυθµό, πρέπει να επισκεφθεί τα Ceskomoravska vrchovina 
(Υψίπεδα της Βοηµίας-Μοραβίας). Παρ’ όλο που αυτή η περιοχή προσφέρει ιδανικές συνθήκες για όλα τα 
αθλήµατα, η οµορφιά της είναι κάτι το διαφορετικό και µοναδικό. Στις κωµοπόλεις και χωριά της περιοχής οι 
άνθρωποι ζουν µακριά από τον αγχωτικό ρυθµό της πόλης. Ο χρόνος περνάει πιο αργά εδώ. Χαλαρώστε 
στις διακοπές σας, περπατήστε στην φύση, όπου τα λιβάδια εναλλάσσονται µε τα δάση σε γραφικούς 
λόφους, γευτείτε τοπικές γαστρονοµικές νοστιµιές(αρωµατικά τυριά, µπύρα, καπνιστά λουκάνικα, ορεκτικά 
πατάτας, φρέσκο µαύρο ψωµί και µπουκίτσες χοιρινές µε ξινή σάλτσα) στην παµπ κάποιου ξεχασµένου 
χωριού ή πηγαίνετε στα βουνά να γεµίσετε το καλάθι σας µε φρέσκα µανιτάρια – και όλα αυτά στα 
Ceskomoravska vrchovina. 
 
Moravsky kras (Σπήλαια της Μοραβίας) 
Ένα µέρος µε ασβεστόλιθο που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των περισσότερων ερευνητών παγκοσµίως 
Υπάρχουν πάνω από χίλιες µικρές και µεγάλες σπηλιές· 
τέσσερις απ’ τις οποίες είναι προσβάσιµες στο κοινό, εν 
ονόµατι Macocha. Η µεγαλύτερη έχει χαράδρα βάθους 
εκατό ποδιών. Μόλις το 1723 οι επιστήµονες είχαν αρχίσει 
να υποπτεύονται ότι το νερό της σπηλιάς οδηγούταν 
κάπου. Χρειάστηκαν διακόσια χρόνια για την ολοκλήρωση 
της έρευνας. Ο σπηλαιολόγος, Karel Absolon, 
χρησιµοποίησε ατµοαντλία για την αποµάκρυνση όλου του 
νερού από τον υπόγειο χείµαρρο, Punkva και αργότερα 
έφθασε στην Macocha στεγνός. Έπειτα, ο χώρος 
πληµµύρισε µε νερό ύψους 30µ. Οι επισκέπτες των 
Σπηλαίων της Μοραβίας µπορούν να θαυµάσουν την µαγεία τους µε µικρές βάρκες που ταξιδεύουν στην επιφάνεια 
του χειµάρρου Punkva απορροφώντας ταυτόχρονα τις πληροφορίες του ξεναγού. 
 

  
Μην χάσετε: 
Zdar nad Sazavou – το κοιµητήριο και η εκκλησία 
της Zelezna hora ανήκουν στον Κατάλογο 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO και αποτελεί 
κόσµηµα της Μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Όλα τα 
στοιχεία του συµπλέγµατος έχουν σχέση µε το 
νούµερο τρία αναφορικά µε την Αγ.Τριάδα και το 
πέντε όσον αφορά στον αριθµό των άστρων που 
κοσµούν τον Αγ.Jan Nepomucky.  
Slavonice – µία Αναγεννησιακή πόλη, γνωστή για τις 
ιστορικές ταινίες και τα παραµύθια που 
κινηµατογραφήθηκαν εδώ. 
Telc – µεσαιωνική πόλη, της οποίας το κέντρο ανήκει 
στον Κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της 
UNESCO. 
Jihlava – µία πόλη µε διευρυµένα και, µέχρι σήµερα, 
ανεξερεύνητα υπόγεια µονοπάτια. 
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Jeseniky – αδρεναλίνη 
Τα υψηλότερα βουνά στο ανατολικό τµήµα της Τσεχίας κρύβουν αναρίθµητες εκπλήξεις και ιδανικές 
συνθήκες για αθλήµατα που ανεβάζουν στα ύψη την αδρεναλίνη. Οι επισκέπτες µπορούν να κάνουν βόλτες 
µε µίνι οχήµατα, σκι στο γρασίδι ή skateboard στις βουνοπλαγιές. ∆ηµοφιλής δραστηριότητα των κατοίκων 
είναι η επονοµαζόµενη ‘ταρζανιά’ – οι ενδιαφερόµενοι σκαρφαλώνουν σε σκάλες, σκοινιά και µπάρες, 
αιωρούνται και πηδάνε. Ο κάτοχος Ολυµπιακού µεταλλίου, Ales Valenta, δηµιούργησε ένα µέρος για 
ακροβατικό άλµα σκι στο νερό στην πόλη του Stity. Οι επισκέπτες µπορούν να πειραµατιστούν µε ασφάλεια 
σε πολλά αθλήµατα. Ωστόσο, το Jeseniky δεν έχει σχέση µόνο µε την αδρεναλίνη. Έχει γραφικές κοιλάδες 
στους πρόποδες των βουνών. Στην περιοχή θα βρείτε αρκετά τεχνολογικά µνηµεία που είναι άξια 
επίσκεψης. Εδώ οι τουρίστες θα συναντήσουν υδρόµυλους, εργοστάσιο κατασκευής τούβλων, παλιά 
ορυχεία και ανεµόµυλους. 
 
Χειροποίητο χαρτί από το Losiny 
Η περιοχή κάτω από τα όρη Jeseniky χαρακτηρίζεται από µία σπάνια ικανότητα 
– την παραγωγή χειροποίητου  χαρτιού. Το χαρτί είναι τέτοιας ποιότητας, ώστε 
διάσηµοι απ’ όλον τον κόσµο το παραγγέλνουν για προσωπική χρήση, ενώ 
χρησιµοποιείται και για την εκτύπωση διεθνών συνθηκών ή ως βάση για 
γραφίστες, ζωγράφους και εικονογράφους. Οι επισκέπτες στον χώρο µπορούν 
να θαυµάσουν την διαδικασία παραγωγής χαρτιού – ανακατεύουν το µίγµα, 
υγραίνουν τα αποµεινάρια στο λινό ύφασµα και µετά ακολουθεί η ξήρανση στο 
κόσκινο. Στεγνώνεται για ακόµα µία φορά, πιέζεται και τέλος αποµακρύνεται η 
υγρασία για τελευταία φορά. 
 
 

 Μην χάσετε: 
Praded – σ’ αυτή την κορυφή, όπου το χιόνι διατηρείται 
µέχρι τον Μάιο δεσπόζει ο πύργος της τηλεοπτικής 
κεραίας σε ύψος 70µ. από την κορυφή του λόφου. 
Ramzova – σ’ αυτό το αθλητικό κέντρο οι επισκέπτες 
ανεβαίνουν σε µίνι οχήµατα (χωρίς µηχανή) για µία 
ειδική διαδροµή, απ’ όπου µπορείτε να πάρετε το 
τελεφερίκ για την κορυφή του Praded και να κατεβείτε το 
βουνό µε αλεξίπτωτο. 
Cervenohorske sedlo – αθλητικό κέντρο και ιδανική 
αφετηρία για πεζοπορία στην ραχοκοκαλιά των βουνών 
που χωρίζουν τα Jeseniky σε δύο µέρη. 
Jesenik – γνωστό εξαιτίας των διάσηµων ιαµατικών 
λουτρών του Priessnitz. 
Osoblaha – στην διαδροµή από την Tremesta στην 
Osoblaha, µία από τις ελάχιστες σιδηροδροµικές 
γραµµές µικρότερου εύρους που εξυπηρετεί τον 
ενθουσιασµό των τουριστών και τις ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής. 
Sumperk – πόλη στους πρόποδες του Jesenik, όπου 
στην κορυφή του βρισκόταν η Ιερά Εξέταση. Στα τέλη 
του 17ου αι. Είχαν πραγµατοποιηθεί εκεί οι δίκες για 
µαγεία, που οδήγησαν στην πυρά τριάντα αθώες 
γυναίκες. Σε µικρή απόσταση από το Sumperk και 
συγκεκριµένα στο Velke Losiny πενήντα έξι γυναίκες 
είχαν την ίδια µοίρα. 
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