


Μία Συμφωνία  
για όλες τις Αισθήσεις 

 
 
Η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα μικρό κράτος στην 
καρδιά της Ευρώπης. Είναι απλά ένα σύντομο ταξίδι 
από παντού για παντού. 
 
Κάντε μερικά βήματα και το ψηφιδωτό τοπίο δημιουργεί 
συνεχώς νέα και εκπληκτικά μέρη για μοναδικές εμπειρίες. 
Αλλά την ίδια στιγμή δεν χρειάζεται να περπατήσετε για να 
απολαύσετε τα θαύματα της φύσης αυτής της χώρας. 
Ταξιδέψτε με πλοίο, πετάξτε με αερόστατο ή διασχίστε την 
χώρα με ιστορικό τρένο. 
 
Επισκεφθείτε ιστορικές πόλεις, όπου φεστιβάλ αναβιώνουν 
άλλες εποχές. Ακόμα και λάτρεις της νοσταλγικής ομορφιάς 
εκπλήσσονται από την χώρα.  
 
Απολαύστε κλασική μουσική και την ζωντάνια των 
παραδοσιακών ήχων ή αφεθείτε στις τοπικές 
γαστρονομικές λιχουδιές και ποτά.  
 
Ο καλύτερος οδηγός σας για να ζωντανέψετε τις «Διακοπές 
για τις Αισθήσεις σας» στην Τσεχική Δημοκρατία είναι η 
ιστοσελίδα «Δραπετεύστε από την Άνοια», ένα εργαλείο 
του Τσεχικού Οργανισμού Τουρισμού, CzechTourism. 
www.kudyznudy.com/en 
 
αλλά και  
 
η ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Τσεχικής Δημοκρατίας 
στην Ελλάδα και, μάλιστα, στην Ελληνική γλώσσα 
www.mzv.cz/athens 

www.czechtourism.com 
Επίσημη Παρουσίαση του Τουριστικού Προϊόντος της 
Τσεχικής Δημοκρατίας 

Εμπειρίες Μουσικής 
 
Φεστιβάλ Όπερας του Smetana στο 
Litomysl 
 
το μεγαλύτερο φεστιβάλ όπερας και 
κλασικής μουσικής σε ανοικτό χώρο στην 
Τσεχική Δημοκρατίας 

Εμπειρίες Εορταστικές 
 
Το Ασήμι του Αυτοκράτορα 
 
γοτθικοί εορτασμοί στην ιστορική πόλη 
της Kutna Hora, γνωστή για τα 
αργυρωρυχεία της 

Εμπειρίες Παραδοσιακές 
 
Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακής 
Μουσικής στο Straznice 
 
διάχυτη η θετική ενέργεια από την 
παραδοσιακή μουσική και τους χορούς 

Εμπειρίες Δράσης 
 
Πλοιάρια στα κανάλια Bata 
 
βαρκάδα στους αμπελώνες, μια περιοχή 
με θαύματα της φύσης και ζωντανή 
παράδοση της Μοραβίας 

Εμπειρίες στον Αέρα 
 
Διασχίζουμε ήσυχα τους ουρανούς 
 
μία βόλτα με αερόστατο πάνω από τις 
ιστορικές πόλεις, τα κάστρα, τα οχυρά 
και τα γραφικά τοπία 

Εμπειρίες Τεχνολογίας 
 
Τρένα στενής γραμμής στα υψίπεδα 
 
Ταξιδεύουν μέσα στα δάση και λίμνες 

Εμπειρίες Κυνηγιού 
 
Φθινοπωρινό Φεστιβάλ Ψαράδων στο 
Trebon 
 
όπου οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν 
παράδοση αιώνων 

Εμπειρίες Γαστρονομίας 
 
Τρύγος στο Znojmo 
 
εορτασμοί τρύγου με παρέλαση και 
αναβίωση του Μεσαίωνα 



Εμπειρίες Μουσικής 
 

Στην Τσεχία λένε: «Αν είναι Τσέχος, είναι μουσικός». Υπάρχει κάποιο ίχνος αλήθειας σ’ αυτή την 
φράση δεδομένου ότι οι Τσέχοι μουσικοί είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι και όχι μόνο στις 

κλασικές συνθέσεις των Antonin Dvorak, Bedrich Smetana και Bohuslav Martinu. Ποιος δεν 
            αναγνωρίζει, για παράδειγμα, το Bugatti Step του Jaroslav Jezek ή την Beer Barrel  

Polka του Jaromir Vejvoda; Άτομα που αναζητούν μουσικές εμπειρίες ως μέρος του ταξιδιού τους θα 
 εκπλαγούν από το εύρος των μουσικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ για  

διαφορετικά είδη μουσικής. Βρείτε πόσο απίθανη είναι η εμπειρία 
 να απολαμβάνετε την μουσική στην χώρα των  

δημιουργών της. 

Φεστιβάλ Όπερας Το Litomysl του Smetana 
 
Το Litomysl του Smetana είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ανοικτού χώρου που υμνεί την όπερα 
και την κλασική μουσική στην Τσεχική Δημοκρατία. Διοργανώνεται από το 1942. 
Θα εκπλαγείτε από την μοναδική ατμόσφαιρα στο κάστρο του Litomysl και την γύρω περιοχή. 
Το φεστιβάλ πραγματοποιείται τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου στην γενέτειρα του παγκοσμίως 
γνωστού συνθέτη της ρομαντικής μουσικής, Bedrich Smetana. Θα απολαύσετε, όμως, και 
έργα άλλων κλασικών και σύγχρονων συνθετών. 
 
www.smetanovalitomysl.cz, www.litomysl.cz  
 

Η Αναγέννηση κληροδότησε στο κάστρο και στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης πολυάριθμα αρχιτεκτονικά 
στολίδια, που οι προσόψεις τους είναι διακοσμημένες 
με νωπογραφίες 

Η όπερα του Smetana, η Ανταλλαγμένη Νύφη, ή τα συμφωνικά ποιήματα με τίτλο, 
Η Πατρίδα Μου, συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή μουσικά έργα στην Τσεχία. 
Οι ήχοι της όπερας του Smetana Libuse καλωσορίζουν τον Τσέχο πρόεδρο στις 
επίσημες τελετές. 

Η κύρια σκηνή στην αυλή του κάστρου έχει εξαιρετική ακουστική. Παραστάσεις 
δίνονται και τους χώρους του κάστρου, στις τοπικές εκκλησίες, στην οικία του 
Smetana και σε επιλεγμένα σημεία σε κοντινές πόλεις 

Αν επιλέξετε να παρακολουθήσετε το Φεστιβάλ Όπερας στο Litomysl, 
μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το αναγεννησιακό κάστρο της πόλης, 
μνημείο που προστατεύεται από την UNESCO. Ένας περίπατος στην 
πόλη αξίζει τον χρόνο σας – www.litomysl.cz. Η κοντινή πόλη 
Policka, γενέτειρα του μουσικού συνθέτη, Bohuslav Martinu, έχει, 
επίσης, ενδιαφέροντα μνημεία. 

Περισσότερες προτάσεις 
 
⋅ Φεστιβάλ Άνοιξη της Πράγας – Το πιο αναγνωρισμένο μουσικό φεστιβάλ στην Τσεχία. www.festival.cz 
⋅ Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ στο Cesky Krumlov – από τον Ιούλιο ως τον Αύγουστο. Κλασική μουσική, τζαζ, παραδοσιακή, όλα 

τα είδη σε συνδυασμό με την μαγευτική ατμόσφαιρα της μεσαιωνικής πόλης. www.festivalkrumlov.cz 
⋅ Janacek Hukvaldy – ένα φεστιβάλ μουσικής ανοικτού χώρου που πραγματοποιείται τον Ιούλιο στο παλιό κάστρο στην 

γενέτειρα του συνθέτη, Leos Janacek. www.janackovy-hukvaldy.cz 
⋅ Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ της Πράγας – το μεγαλύτερο και μακροβιότερο φεστιβάλ τζαζ στην Τσεχία. www.jazzfestivalpraha.cz 
⋅ Το Olomouc του Dvorak – διεθνές μουσικό φεστιβάλ με έργα Τσέχων συνθετών. www.mfa.cz 
⋅ Θερινοί εορτασμοί ιστορικής μουσικής – μοναδικό φεστιβάλ για ιστορική μουσική. www.letnislavnosti.cz 
⋅ Φθινοπωρινές Χορδές – διεθνές φεστιβάλ μουσικής στην Πράγα. www.strunypodzimu.cz 
⋅ Φθινόπωρο της Μοραβίας – διεθνές φεστιβάλ κλασικής μουσικής. www.mhf-brno.cz/moravsky-podzimu.cz 



Εμπειρίες Εορταστικές 
 

Η Τσεχία καυχιέται για το πλούσιο παρελθόν της με ιστορικά γεγονότα που  
αναβιώνουν  μέχρι και σήμερα. Η έξαψη κατά την παρακολούθηση αυτών των 
 εκδηλώσεων οφείλεται στην άθικτη αρχιτεκτονική μορφή των πόλεων όπου η  

ιστορία  παραμένει ζωντανή. Στην κυριολεξία, σε κάθε στροφή θα βρείτε  
αναφορές σε θέματα και γεγονότα, που πολλά απ’ αυτά είχαν Ευρωπαϊκές  

διαστάσεις. Γι’ αυτό δεν προκαλεί έκπληξη ότι η Τσεχική Δημοκρατία αποκαλείται 
 καρδιά της Ευρώπης. 

Η δυναστεία των Αυτοκρατόρων Premyslid ασκούσαν απίστευτη εξουσία εξαιτίας των ικανοτήτων τους στην διπλωματία και στην διεξαγωγή 
πολέμων. Ωστόσο, η πραγματική τους εξουσία προερχόταν από το γεγονός ότι στην οικογένεια ανήκε το ένα τρίτο των αργυρωρυχείων της Ευρώπης 
εκείνης της εποχής. 

Γοτθικό Φεστιβάλ των Αυτοκρατορικών 
Αργυρωρυχείων 
 
Τα εδάφη του Τσεχικού στέμματος ήταν πανίσχυρα τον μεσαίωνα. Αυτή η 
ισχύς προέρχονταν από τις μεγάλες ποσότητες αργύρου. Η Kutna Hora 
κτίστηκε σ’ ένα από τα πλουσιότερα γνωστά κοιτάσματα αργύρου εκείνης της 
εποχής. Το ασήμι πραγματικά κάλυπτε όλη την πόλη. Τα πλούτη της Kutna 
Hora σχεδόν συναγωνίζονταν την γειτονική Πράγα. Έτσι, κάθε χρόνο τέλη 
Ιουνίου αναβιώνει το ένδοξο παρελθόν με μοναδικούς εορτασμούς που 
αναπαριστούν την ζωή τον Μεσαίωνα.  

www.stribeni.cz 

Ο Γοτθικός Καθεδρικός της Αγ.Βαρβάρας, προστάτιδας των εργατών στα ορυχεία, είναι ο μεγαλύτερος 
Καθεδρικός ναός στην Τσεχική Δημοκρατία 

Αν βρεθείτε στην Kutna Hora, τότε επισκεφθείτε το Μουσείο 
Ασημιού www.cms-kh.cz, που αποτελείται από ένα πραγματικό 
μεσαιωνικό αργυρωρυχείο και ένα χωριό εργατών. Η Kutna Hora 

έχει αρκετά μεσαιωνικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων είναι  
και ο Καθεδρικός Ναός της Αγ.Βαρβάρας  

www.kutnahora.cz. Αξίζει να επισκεφθείτε το  
οστεοφυλάκιο στο κοντινό Σιστερσιανό μοναστήρι 

στο Sedlec. www.kostnice.cz 

Περισσότερες προτάσεις 
 

⋅ Η αναπαράσταση της Μάχης του Austerlitz – αναπαρίσταται η γνωστή Μάχη των Τριών 
Αυτοκρατόρων, μία μάχη που αποτελεί την πιο εντυπωσιακή νίκη του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. 
www.austerlitz.org 

⋅ Το Ιστορικό Χωριό Βοτανικής – μια ζωντανή αναπαράσταση ενός χωριού που παρουσιάζει τις 
πλούσιες Κέλτικες και μεσαιωνικές παραδόσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας. www.botanicus.cz 

⋅ Φεστιβάλ Απελευθέρωσης – Κάθε χρόνο στις αρχές Μαΐου η πόλη του Pilsen γιορτάζει την επέτειο 
απελευθέρωσής της από τα Αμερικανικά στρατεύματα το 1945. www.liberationfestival.com 

⋅ Ιστορικό Σαββατοκύριακο με φαντάσματα στο Πίλσεν – ξιφομάχοι, ζογκλέρ, πυροτεχνήματα και μία 
μεσαιωνική αγορά σας παρασέρνουν σε άλλες εποχές. www.hadace700.cz 

⋅ Εορτασμοί του Πενταπέταλου Ρόδου – ζωντανεύει η Αναγέννηση με ιππότες, ευγενείς και ζογκλέρ 
⋅ Φεστιβάλ Συναντήσεων – η πόλη Tabor ζωντανεύει με παρελάσεις, πυροτεχνήματα, μεσαιωνικές 

αγορές, μονομαχίες, κονταρομαχίες και ξιφομαχίες με ιππότες. www.tabor.cz 
 



Εμπειρίες Παράδοσης 
 
Στην Τσεχική Δημοκρατία οι παραδόσεις και τα έθιμα είναι ζωντανό κομμάτι της εθνικής 
κληρονομιάς. Οι λάτρεις των λαϊκών παραδόσεων πάντα θα βρίσκουν κάτι ενδιαφέρον 

εδώ. Μπορούν να διαλέξουν κάποιο από τα αναρίθμητα φεστιβάλ που συχνά 
πραγματοποιούνται στην μαγική ατμόσφαιρα των ιστορικών χωριών και χώρων. 

Διεθνές Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδόσεων 
στο Straznice 
 
Όπου και αν γυρίσετε το βλέμμα σας, θα συναντάτε τους εύφορους 
αμπελώνες της Νότιας Μοραβίας και τους ντόπιους να παράγουν το μπράντι 
από δαμάσκηνα, τη slivovice. Η παράδοση είναι βαθιά ριζωμένη σ’ αυτή την 
περιοχή και στις καρδιές των κατοίκων. Είναι εκπληκτική εμπειρία να 
απορροφάτε ενέργεια από αυτά τα έθιμα, τα κοστούμια, την ζωντανή μουσική 
και τους παραδοσιακούς χορούς. Κάθε χρόνο στα τέλη Ιουνίου, οι μουσικού 
παίζουν ήχους της Μοραβίας με κύμβαλα, Τσεχικά λαϊκά τραγούδια, γκάιντες 
κ.λπ. με μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού. Συγκροτήματα απ’ όλον τον κόσμο 
καταφθάνουν εδώ για παραστάσεις. 
www.fos.cz Η θετική ενέργεια πηγάζει από τις παραστάσεις 

Στην Slovacko, όπως την αποκαλούν οι 
ντόπιοι την περιοχή τους, δεν είναι 
μόνο οι ηλικιωμένοι αλλά και οι νέοι 
προσπαθούν να κρατήσουν τις 
παραδόσεις ζωντανές  

Όταν θα παρακολουθήσετε το Διεθνές Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδόσεων  
στο Straznice, τότε επισκεφθείτε τους τοπικούς αμπελώνες, χωριά με 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική, www.straznice-mesto.cz.  
Σε μικρή απόσταση από την πόλη του Hodonin,  

την γενέτειρα του πρώτου Τσεχοσλοβάκου προέδρου,  
Tomas G. Masaryk, υπάρχει ένα πανέμορφο 

 ανάκτορο με φημισμένα spas. 

Περισσότερες προτάσεις 
 
⋅ Στο Μουσείο Valassko βρίσκεται το μεγαλύτερο σύνολο παραδοσιακών κτιρίων και 

πραγματοποιούνται εκδηλώσει όλο τον χρόνο. www.vmp.cz 
⋅ Εορτασμοί στην Domazlice. www.chodskeslavnosti.cz 
⋅ Το Πέρασμα των Βασιλέων (Jizda kralu) στο Vlcnov – ένα παραδοσιακό φεστιβάλ 

για το πέρασμα στηνε νηλικίωση. www.jizdakralu.vlcnov.cz 
⋅ Διεθνές Φεστιβάλ Γκάιντας στην Strakonice. www.dudackyfestival.cz 
⋅ Ημερολόγιο Εκδηλώσεων Λαϊκής Παράδοσης. www.fos.cz 
 
 



Εμπειρίες Δράσης 
 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είστε δραστήριος στις διακοπές σας στην Τσεχική 

Δημοκρατία και δεν αφορά, απαραίτητα, τον αθλητισμό. Άλλωστε, υπάρχει 
διαφορά ανα΄μεσα στο ταξίδι σε κλιματιζόμενο λεωφορείο και στην επαφή με την 

φύση. Για παράδειγμα, οι υδάτινοι οδοί της χώρας προσφέρουν στους 
ταξιδιώτες μία μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε την φύση από διαφορετική 

προοπτική. 

Μεγάλα πλοιάρια με εκπαιδευμένο προσωπικό και ξεναγούς καθώς και μικρά 
μηχανοκίνητα πλοιάρια (που ο καθένας μπορεί να κυβερνήσει μετά από ένα σύντομο 
μάθημα) πηγαινοέρχονται στο ποτάμι. Αλλά και η κωπηλασία στο κανάλι Bata δεν 
είναι καθόλου δύσκολη. 

Πλοιάρια στο Κανάλι Bata 
 
Ενοικιάστε κανό ή μικρή μηχανοκίνητη βάρκα. Ή κάντε μία  
κρουαζιέρα στο κανάλι Bata. Αυτή η υδάτινη οδός  
των 60χλμ. χρησιμοποιούταν για άρδευση και  
μεταφορά του κάρβουνου από το Hodonin στο  
εκβιομηχανισμένο Zlin. Σήμερα εξυπηρετεί αποκλειστικά 
 για λόγους αναψυχής. Μία κρουαζιέρα στο κανάλι είναι  
μία μοναδική εμπειρία, όπου μπορείτε να θαυμάσετε το  
εκπληκτικό τοπίο της Μοραβίας με τους ατελείωτους αμπελώνες.  
www.batakanal.cz/nove, www.slovacko.cz 

Το κανάλι Bata έχει 7 λιμάνια/στάσεις και 13 επίπεδα για την 
ρύθμιση της στάθμης του νερού. Το κανάλι έχει βάθος 1,5μ., πλάτος 
12μ. και 50 γέφυρες κατά μήκος του. 

Σε μικρή απόσταση από το κανάλι Bata βρίσκεται η ιστορική πόλη του 
Kromeriz με το ανάκτορό του και τους φημισμένους Γαλλικούς κήπους του. 
www.azz.cz Επίσης, το αρχαίο Velehrad, γνωστό για τους δεσμούς του με 
τις αρχές της Χριστιανοσύνης, χτίστηκε στη Νεολιθική περίοδο.  

Περισσότερες προτάσεις 
 
⋅ Βαρκάδα στο πάρκο του ανακτόρου της Lednice στην Μοραβία. www.1plavebni.cz 
⋅ Επισκεφθείτε την Άβυσσο Macocha με βάρκα στο υπόγειο ρεύμα. www.cavemk.cz 
⋅ Η θέα του ιστορικού κέντρου της Πράγας από το ποτάμι είναι εντυπωσιακή.  

www.prague-info.cz 
⋅ Κάντε κωπηλασία ανάμεσα στους βράχους στα σύνορα με την Σαξονία.  

www.soutesky.cz 
⋅ Κάντε rafting στο ποτάμι στην Αναγεννησιακή πόλη του Cesky Krumlov.  

www.ckrumlov.cz 
 



Εμπειρίες στον Αέρα 
 

Απ’ τον αέρα θα μπορέσετε να ζήσετε μία ρομαντική εμπειρία γεμάτη αδρεναλίνη για 
εκείνους που αναζητούν συγκίνηση. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μία μικρή χώρα  

στην καρδιά της Ευρώπης. Το τοπίο προσφέρει συνεχώς νέα και εκπληκτικά 
ερεθίσματα και εικόνες σε απόσταση μόλις κάποιων χιλιομέτρων.  

Νιώστε σαν πουλί ελεύθερο.  
Άλλωστε, μερικές φορές είναι σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα  

από διαφορετική προοπτική.  

Στην Τσεχική Δημοκρατία τα 
πάντα είναι σε μικρή απόσταση 

αλλά η διαδρομή με το 
αερόστατο τα φέρνει όλα ακόμα 

πιο κοντά. 

Γλιστρήστε αθόρυβα στους ουρανούς 
 
Φανταστείτε να ανεβαίνετε σιγά σιγά στον ουρανό. Πετάτε απολαμβάνοντας  
την θέα. Ο αέρας σας παρασέρνει με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη των 15χλμ./ώρα  
πάνω από ιστορικές πόλεις, κάστρα, πύργους και ανάγλυφα τοπία. Καιρού  
επιτρέποντος το αερόστατο μπορεί να σηκωθεί αρκετά χιλιόμετρα από το έδαφος. 
 Ή μπορεί και να κινείται αθόρυβα σαν φάντασμα πάνω από την κοιλάδα του  
ποταμού. Έχετε την εντύπωση ότι αν απλώσετε το χέρι σας, θα πιάσετε τις  
κορυφές των δέντρων. 
www.ballooning.cz 

Ανεβείτε σε αερόστατο και αφήστε τις σκοτούρες 
σας στην γη. 

Η καλύτερη περίοδος για μία βόλτα με αερόστατο 
είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Ωστόσο, 
μπορείτε να προτιμήσετε αυτό το μέσο και εκτός 
περιόδου, αν το επιτρέπου οι καιρικές συνθήκες. 

Μία πτήση πάνω από το γραφικό τοπίο δεν θα σας 
απογοητεύσει. Αλλά μία βόλτα με αερόστατο πάνω από 
την ιστορική Πράγα ή το Karlstejn είναι αξέχαστη 
εμπειρία. 

Περισσότερες προτάσεις 
 
⋅ Το παρά πέντε είναι μία ευχάριστη εμπειρία που θέλει σύντομη εκπαίδευση. www.skyfly.cz 
⋅ Πολλές εταιρίες στην τσεχική Δημοκρατία προσφέρουν ταξίδια με αεροπλάνο. Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες διαδρομές. 

www.aeroklub.cz 
⋅ Το bungee jumping από γέφυρες των ποταμών Μολδάβα, Ohre ή Luznice είναι μία εμπειρία που φτάνει την αδρεναλίνη στα 

ύψη. www.bungyjumping.cz 
 
 



Εμπειρίες Ιστορικής Τεχνολογίας 
 

Μία διαδρομή με τρένο ή με κλασικό αυτοκίνητο, παραγωγή χειροποίητου χαρτιού, 
μία επίσκεψη στο ιστορικό ορυχείο ή στο ποτάμι με τους επιπλέοντες κορμούς – 

αυτές είναι κάποιες προτάσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε στην Τσεχική 
Δημοκρατία ξαναζώντας σε μία εποχή που οι μηχανές ήταν αριστουργήματα 

αισθητικής, όταν οι γυναίκες δεν έβγαιναν από το σπίτι χωρίς το κατάλληλο καπέλο 
και οι άνδρες χωρίς ισωμένο και χτενισμένο μουστάκι. 

Μία σιδηροδρομική γραμμή 70χλμ. οδηγεί στις νότιες περιοχές της χώρας κοντά στα σύνορα με την Αυστρία 

Ταξίδι με το Ιστορικό Τρένο 
 
Στη νότια Βοημία ανάμεσα στη λίμνη και στα δάση λειτουργεί μία μοναδική σιδηροδρομική  
γραμμή. Μεταφέρει κόσμο στην δουλειά και ξυλεία σε βιομηχανίες αλλά ξεναγεί και τουρίστες σ’ όλη 
 την περιοχή. Το τρένο σιγά σιγά κινείται στο πανέμορφο τοπίο κάνοντας και κάποιες στάσεις. Άλλες  
φορές πάλι ο οδηγός χρησιμοποιεί την σφυρίχτρα του για τις στάσεις του τρένου. Αν θέλετε να  
απολαύσετε την ατμόσφαιρα του ιστορικού τρένου και την μοναδική φύση, μπορείτε να βρείτε  
κατάλυμα κοντά στους σταθμούς. 
www.jhmd.cz 

Την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους τα τρένα είναι μηχανοκίνητα. 
Αλλά στις αργίες και το καλοκαίρι το τρένο κινείται με ατμομηχανή. 

Αν υποκύψετε στον πειρασμό ενός ταξιδιού με ατμομηχανή, 
μπορείτε να κάνετε μία στάση στην Kamenice να δείτε πως 
παράγεται το χειροποίητο χαρτί. Επισκεφθείτε την υπέροχη πόλη 
Jindrichuv Hradec και το κάστρο της. www.jh.cz 

Περισσότερες προτάσεις 
 
⋅ Η Τσεχική Δημοκρατία φιλοξενεί πολλά μουσεία – ορυχεία. Το μεγαλύτερο βρίσκεται  

στην Οστράβα www.muzeumokd.cz και το άλλο είναι στο Pribram. www.muzeum-pribram.cz 
⋅ Τα κανάλια Schwarzenberg αποτελούν παράδειγμα για την μεταφορά της ξυλείας από τα δάση 

της Βοημίας (Sumava) στην Βιέννη. Σήμερα υπάρχουν μονοπάτια για τουρίστες και ποδηλάτες 
κατά μήκος τους. www-schw-kan.com 

⋅ Στα Όρη του Αετού (Orlicke hory) υπάρχουν τμήματα οχύρωσης της περιόδου 1935-1938. Κάποια 
απ’ αυτά φιλοξενούν μουσεία. www.orlickehory.net. 

 
 



Εμπειρίες Κυνηγιού 
 

Για χρόνια οι άνθρωποι αναζητούσαν εδάφη πλούσια σε θηράματα. Αυτές οι 
περιοχές βρέχονται από ποτάμια και λίμνες που βρίθουν ψαριών και 

προσφέρουν απεριόριστο εύρος δραστηριοτήτων για κυνηγούς και ψαράδες. 

Οι λίμνες μετατράπηκαν σε ιχθυότοπους τον μεσαίωνα και είναι γνωστοί για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες.  

Το Φθινοπωρινό Φεστιβάλ των 
Ψαράδων στην περιοχή του Trebon 
 
Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και Νοέμβριο πολλοί με λαστιχένιες μπότες 
συγκεντρώνονται στις όχθες των ιχθυότοπων στο Trebon. Με το πρώτο 
πρωινό φως βγάζουν τα δίχτυα τους και μπαίνουν στην λάσπη της 
λίμνης. Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι εκπληκτική εμπειρία για όλους και όχι 
μόνο για τους ψαράδες. Μπορείτε ν’ αγοράσετε τα ψάρια που πιάσατε 
ή να τα ψήσετε στην άκρη της λίμνης. 
www.itrebon. cz 

Η ιχθυοκαλλιέργεια έχει μακρά παράδοση  
εδώ και πολλούς αιώνες στην περιοχή του Trebon. Φυσικά, 
πολλά έχουν αλλάξει αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής 
της δραστηριότητας παραμένει ανέπαφο: οι άνθρωποι 
δουλεύουν σε αρμονία με την φύση. 

Το νερό απομακρύνεται από τις λίμνες καθ’ όλη την διάρκεια του φεστιβάλ, όταν και 
αρχίζει και το μάζεμα των ψαριών νωρίς το πρωί. Τα δίκτυα που βρίσκονται στον 
βυθό της λίμνης σηκώνονται σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει πολλή σκληρή δουλειά. Α 
ψάρια, όμως, το βράδυ θα βρίσκονται στην στεριά. 

Το σημείο ψαρέματος στη Νότια Βοημία είναι το Trebon με 
τις γειτονικές λίμνες και ποταμούς. Το Trebon, άλλωστε, 
προστατεύεται από την UNESCO. 

Περισσότερες προτάσεις 
 
⋅ Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τσεχική Ένωση Ψαράδων για άδειες ψαρέματος. www.rybsvaz.cz 
⋅ Οι διαδρομές του Αγ.Hubert ζωντανεύουν την εποχή όταν το κυνήγι γινόταν πάνω σε άλογα και με κυνηγητικά σκυλιά. 
⋅ Κυνήγι στην έκταση του κάστρου στο Lany. www.lslany.cz 
⋅ Κυνήγι στην Τσεχία και σχετικές εκδηλώσεις. www.myslivost.cz 
 



Εμπειρίες Γαστρονομίας 
 

Για άτομα που αναζητούν ιδιαίτερες γαστρονομικές εμπειρίες και θέλουν να ανακαλύψουν 
νέες γεύσεις και αρώματα, η Τσεχική Δημοκρατία προσφέρει μία αστείρευτη ποικιλία 

τοπικών γευμάτων και ποτών. Ο συνδυασμός τους αποτελεί κυριολεκτικά ένα κονσέρτο 
γεύσεων, ομορφιάς και αρώματος. Μόνο και στα ονόματα του burcak και της slivovice 
ξυπνούν αναμνήσεις. Στην Τσεχία πολλά εκλεκτά εστιατόρια δεν υστερούν σε τίποτα 
σύμφωνα με τα κορυφαία Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλλά και οι μικρότερες, ήσυχες pubs 

προσφέρουν μία μοναδική ατμόσφαιρα. Δεχτείτε μία πρόσκληση σ’ έναν ή περισσότερους 
εορτασμούς ή φεστιβάλ με καλό φαγητό και ποτό και κάντε ακόμα πιο έντονη την εμπειρία 

σας σε μία αξέχαστη ατμόσφαιρα ιστορικής αρχιτεκτονικής, γραφικών τοπίων και 
ποικίλου πολιτιστικού προγράμματος. Άλλωστε, η τέχνη της  

δημιουργίας μιας μοναδικής γαστριμαργικής εμπειρίες  
βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ικανοποίηση 

 της ανθρώπινης ψυχής. 

Κάθε χρόνο ο Τρύγος στο Znojmo ξεκινάει με μία παρέλαση των κατοίκων με κοστούμια του Μεσαίωνα. Ανάμεσα στους 
εκατοντάδες ανθρώπους της παρέλασης διακρίνονται ο Jan Lucembursky και η Eliska Premyslovna, ζεύγος Τσέχων αυτοκρατόρων 
του 14ου αιώνα. Το κοινό συνήθως δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις κονταρομαχίες και την αναβίωση της ζωής στον Μεσαίωνα. 

Φεστιβάλ Τρύγου στο Znojmo 
 

Τα εύφορα εδάφη της Νότιας Μοραβίας έχουν το πιο ζεστό κλίμα στην Τσεχική 
Δημοκρατία. Γι’ αυτό, άλλωστε, είναι γνωστή για τις αμπελοκαλλιέργειές της από 
τον Μεσαίωνα. Στο Znojmo γιορτάζουν τον τρύγο στα μέσα Σεπτεμβρίου από τα 
βάθη των αιώνων. Οι εορτασμοί εκφράζουν τις ευχαριστίες των αμπελουργών 
για τον τρύγο και τον κόπο που επενδύθηκε για την φροντίδα των αμπελώνων 
και την παραγωγή κρασιού. Αυτό το φεστιβάλ είναι η πιο σημαντική γιορτή των 
αμπελουργών που συγκεντρώνονται στο Znojmo απ’ όλες τις γωνιές της χώρας. 
Απολαύστε και εσείς κρασί από ένα απεριόριστο εύρος γεύσεων, αρωμάτων και 
χρωμάτων. Μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε κρασί από τα τοπικά κελάρια. Το 
burcak είναι η τοπική λιχουδιά: το φρέσκο κρασί στο τελευταίο στάδιο της 
ζύμωσής του. Το burcak είναι μοναδικό γιατί πίνεται μόνο στην συγκεκριμένη 
φάση της ζύμωσης. Σημαντικό κομμάτι των εορτασμών είναι η παρέλαση με 
ρούχα εποχής και η αναπαράσταση της ζωής του Μεσαίωνα. 
www.znojmo.eu 

Ο Ρωμαίος Βάκχος και ο Έλληνας Διόνυσος, οι λατρευτοί θεοί του 
κρασιού, μας μεταφέρουν πίσω στην αρχαιότητα, όταν ο οίνος είχε τις 
δικές του θεότητες. Οι ντόπιοι άλλαξαν το όνομα Βάκχος σε Βάκους. 
Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει την σημασία αυτού του θεού. 

Πέρα από την οινογνωσία πολλών διαφορετικών ειδών κρασιού 
ξεσηκώστε τις αισθήσεις σας δοκιμάζοντας παραδοσιακή  
Τσεχική κουζίνα. Και για επιδόρπιο, μπορείτε να διαλέξετε από  
το διασκεδαστικό πρόγραμμα μουσικής και χορού. 

Αν βρείτε χρόνο να παρακολουθήσετε τους εορτασμούς τρύγου στο 
Znojmo, μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την ιστορική ροτόντα της 

Αγ.Αικατερίνης με τις νωπογραφίες εποχής. Πρόκειται για σημαντικό 
δείγμα Ρωμανικής τέχνης. Σε μικρή απόσταση θα συναντήσετε το 

ανάκτορο στο Vranov nad Dyji που συγκαταλέγεται στα πιο αξιόλογα 
δείγματα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής  

στην Κεντρική Ευρώπη.  
www.zamekvranov.cz 

Πολλές εκκλησίες στην περιοχή κάνουν λειτουργία για 
να ευχαριστήσουν τον Θεό για τον καλό τρύγο. 

Περισσότερες προτάσεις 
 
⋅ Γιορτή Pilsner – ποικιλία gourmet μπύρας και σχετικών εδεσμάτων. www.pilsnerfest.cz 
⋅ Παραδοσιακό μάζεμα δαμάσκηνων – γιορτή του δαμάσκηνου σ’ όλες τις μορφές του με κυρίαρχη αυτή του τοπικού ποτού, 

slivovice. www.valasske-kralovstvi.cz 
⋅ Επίσκεψη στα Κελάρια Κρασιού – γευθείτε διαφορετικές ποικιλίες κρασιού απευθείας από τα κελάρια των αμπελουργών.  

www.wineofczechrepublic.cz 
⋅ Φεστιβάλ Γαστρονομίας στην Πράγα – γαστρονομική πρόκληση στο ιστορικό κέντρο της Πράγας και συγκεκριμένα στο 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. www.praguefoodfestival.com 
⋅ Φεστιβάλ Τσεχικής Μπύρας στην Πράγα – λιχουδιές από τις καλύτερες ζυθοποιίες, τους κρεοπώλες και τους ζαχαροπλάστες.  

www.pivnifestivalpraha.cz 
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