
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMAVA – ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
 
Εκπληκτικά, πυκνά δάση, µεγάλες βαλτώδεις εκτάσεις και εκατοντάδες χείµαρροι που πηγάζουν από τις 
κορυφές της Sumava σχηµατίζουν τους πιο όµορφους και γραφικούς ποταµούς της χώρας: Μολδάβας, 
Vydra και Otava. Ο Μολδάβας µε τα ασηµένια νερά είναι ο αγαπηµένος ποταµός των οπαδών του κανό και 
του rafting, που παίρνουν στους ώµους τους τέντα, τσάντα και φαγητό και περνάνε τα απογεύµατά τους σε 
κάµπινγκ σπαρτιατικών προδιαγραφών και ετοιµάζουν το γεύµα τους σε φωτιά στην ύπαιθρο. Αυτός ο 
συνδυασµός ροµαντισµού και περιπέτειας προσελκύει τουρίστες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 
εξωτερικό κάθε έτος. Ο ποταµός Μολδάβας είναι η ψυχή της Τσέχικης φύσης – ξεκινάει διστακτικά ως ρυάκι 
από τα βουνά στα σύνορα της Τσεχίας, αυξάνει ταχύτητα και συνεχίζει την διαδροµή του ανάµεσα από τα 
κάστρα των βασιλέων προς την κοιλάδα και τις γεωργικές εκτάσεις.  

 
Ο ζωγράφος της αγάπης και του έρωτα 
Η ιστορία της ζωής του ζωγράφου του εκφραστικού ερωτισµού, Egon 
Schiele (1890-1918) είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το Cesky Krumlov. Η 
µητέρα του γεννήθηκε εδώ και ο ίδιος ο Schiele επέστρεψε στην πόλη 
µετά το τέλος των σπουδών του στη Βιέννη. Εκδιώχθηκε από το Krumlov 
εξαιτίας των διαχυτικών σχέσεών του µε τα µοντέλα. Παρά τον διωγµό 
του επέστρεφε συχνά για να ζωγραφίσει. Σήµερα, το Cesky Krumlov 
φιλοξενεί ένα σηµαντικό κέντρο τεχνών µε τα έργα του Schiele. 
 

 Μην χάσετε: 
Κανάλι του Μέλανα ∆ρυµού – ένα κανάλι διακοσίων 
ετών που χρησιµοποιούταν για την µεταφορά ξύλων από 
τα ∆άση της Sumava. Το µήκος του είναι 40χλµ. και ο 
επισκέπτης µπορεί να το δει όλο χάρη στα µονοπάτια 
για ποδηλασία που υπάρχουν κατά µήκος του. 
Vydra – ο πιο άγριος ποταµός στην Βοηµία που 
διαµορφώνει πετρώδεις όχθες µε µεγάλο βάθος. 
Pramen Vltavy (πηγές του Μολδάβα) – Ένας ποταµός 
µε τις πηγές του σε έλη σε υψόµετρο 1170µ.· µέρος που 
πρέπει να επισκεφθεί οπωσδήποτε κάθε πεζοπόρος της 
Sumava. 
Το µονοπάτι του Αγρότη – ένα ιδιαίτερο µονοπάτι για 
άτοµα που ενδιαφέρονται για την ιππασία. Βρίσκεται 
στην ήρεµη περιοχή κοντά στο Kochanov. 
Jezera – η εκθαµβωτική οµορφιά του ∆άσους της 
Sumava φωτίζει τις λίµνες κάτω από τις κορυφές των 
πανύψηλων βουνών. Άλλα αξιοπερίεργα από 
επιστηµονικής απόψεως τοπία που κόβουν την ανάσα 
του επισκέπτη είναι οι λίµνες Certovo, Cerne και Laka. 
Rozmberk – µεσαιωνικό οχυρό που δεσπόζει σε µία 
τεχνητή λίµνη, οικογενειακή ιδιοκτησία του Οίκου των 
Buquoy αλλά και το µουσείο του είναι αξιόλογο. 
Lipno – φράγµα που συχνάζουν οι αθλητές windsurfing 
και ιστιοπλοΐας. Κάντε rafting και κανό σε απότοµα 
µέρη. 
Pisek – µεσαιωνική πόλη µε την παλαιότερη πέτρινη 
γέφυρα στην Κεντρική Ευρώπη. 
Domazlice – Γοτθική πόλη των Chodove, προστατών 
των συνόρων της Βοηµίας κατά τον Μεσαίωνα. 

 
www.holidayinfo.cz, www.sumavanet.cz. Οδηγός για τις υδάτινες οδούς: www.raft.cz  

 



KRUSNE HORY – ΜΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ 
 
Εσύ και τα σύννεφα, περνάς τα όρια του πλάτους και µήκους, ελεύθερος χώρος παντού, η αίσθηση της 
απόλυτης ελευθερίας ... Η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας συγκαταλέγεται στις καλύτερες χώρες στα εναέρια 
ακροβατικά µε µηχανοκίνητο εξοπλισµό. Οι αθλητές της κερδίζουν συχνά µετάλλια µε παγκόσµια 
πρωταθλήµατα. Το αλεξίπτωτο πλαγιάς ανήκει στα πιο δηµοφιλή αθλήµατα. Οι ευνοϊκοί άνεµοι επιτρέπουν 
στους οπαδούς του αθλήµατος να διασχίζουν πετώντας χιλιόµετρα πάνω από τα όρη Krusne και να 
θαυµάσουν την µοναδική θέα, τις βουνοκορφές και τις πεδιάδες που ξεπροβάλλουν ανάµεσα στα ανενεργά 
ηφαίστεια. Ο λόφος, Rana, θεωρείται η Μέκκα των Τσέχων αθλητών µε αλεξίπτωτο πλαγιάς. ∆εσπόζει στην 
µέση µιας πεδιάδας, αφετηρία τόσο για έµπειρους αλλά και για αρχάριους αθλητές. 
 

Το παλαιότερο γήπεδο γκολφ 
Στη Marianske lazne βρίσκεται ένα από τα παλαιότερα γήπεδα 
γκολφ στην Κεντρική Ευρώπη – υπάρχουν οπαδοί του 
αθλήµατος στην χώρα από το 1905. Από τότε επισκέφθηκαν το 
γήπεδο βασιλείς, πρίγκιπες, µεγιστάνες και κάποιοι από τους 
καλύτερους γκολφέρ στον κόσµο. Το γήπεδο είναι, κυριολεκτικά, 
ο παράδεισος του γκολφ στις αρχές του φθινοπώρου, όταν το 
φύλλωµα του δάσους παίρνουν ένα χρυσαφί και κοκκινωπό 
χρώµα. Η θέα είναι πανέµορφη. Ακόµα και το καλοκαίρι είναι 
ευχάριστα εδώ, καθώς τα δέντρα προστατεύουν το γήπεδο από 
τον ήλιο διατηρώντας µια χαµηλή θερµοκρασία. 

 

 

Μην χάσετε: 
Komari hurka – το πιο µεγάλο τελεφερίκ στην περιοχή 
µεταφέρει τους επισκέπτες σ’ αυτό το µοναδικό µέρος 
µε απόσταση δύο χιλιοµέτρων από την πόλη Krupka 
µε εκπληκτική θέα. Το µεγάλο υψόµετρό του 
προσελκύει όχι µόνο τους πεζοπόρους και ποδηλάτες 
αλλά και τους οπαδούς του αλεξίπτωτου πλαγιάς, που 
ξεκινάνε τις πτήσεις τους για τα όρη Krusne απ’ αυτό 
το σηµείο. 
Bozidarske raseliniste – ένα µοναδικό µονοπάτι που 
διασχίζει έλη και οδηγεί σε ιστορικά µνηµεία. 
Ζωντανεύει τις αναµνήσεις στα ορυχεία πολύτιµων 
µετάλλων κατά τον Μεσαίωνα σ’ αυτή την περιοχή. 
Karlovy Vary – κοσµοπολίτικη λουτρόπολη µε το 
οµώνυµο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου. 
Soos – περιοχή µε µικρά ηφαίστεια σε έλη, απόδειξη 
του όχι όσο µακρινού γεωλογικού παρελθόντος. Σε 
κοντινή απόσταση θα συναντήσετε το τελευταίο 
ανενεργό ηφαίστειο. Ο ποιητής και επιστήµονας, 
Johann Wolfgang Goethe, εξερεύνησε σε βάθος το 
Komorni hurka. 
Kynzvart – αυτό το κάστρο Κλασσικού ρυθµού µε την 
σπάνια βιβλιοθήκη και την συλλογή θησαυρών 
ανακαινίστηκε πριν από λίγα χρόνια. Οι επισκέπτες 
µπορούν να θαυµάσουν την οµορφιά του σε όλο το 
µεγαλείο της. 
 

 
www.holidayinfo.cz, www.krusnihori.cz. Ερασιτεχνικές πτήσεις: www.skyfly.cz  



JIZERSKE HORY – ΜΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 
 
Τα Jizerske hory είναι ο παράδεισος του ποδηλάτη. Πολλά οροπέδια σε υψόµετρο πολλών εκατοντάδων 
µέτρων περιµένουν να τα γνωρίσετε µε ποδήλατο. Χιλιόµετρα δρόµων βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, 
συνδυάζονται µε τα µονοπάτια στο δάσος και τις περιπετειώδεις διαδροµές και διαµορφώνουν ένα 
εντυπωσιακό ψηφιδωτό. Σ’ όλους τους δρόµους αυτής της προστατευόµενης 
περιοχής επιτρέπονται µόνο τουρίστες (πεζοπόροι) και ποδηλάτες. 
Αυτοκίνητα µπορούν να κινηθούν µόνο σε ελάχιστους δρόµους που συνδέουν 
τα µικρά ορεινά χωριά µε τον έξω κόσµο. 
 
Η περιοχή των παρατηρητηρίων  
Η ιδιαιτερότητα της περιοχής των Jizerske hory είναι ο µεγάλος αριθµός 
παρατηρητηρίων. Χτίστηκαν από τους τοπικούς ευγενείς, κοινότητες και τοπικές 
κοινωνικές οµάδες για την βελτίωση του ορεινού τοπίου. Το πιο σηµαντικό κτίσµα 
ανεγέρθη από µεγάλους ογκόλιθους και γυαλί στην κορυφή ενός οροπέδιου. Στην 
βάση του θα βρείτε εστιατόρια έτοιµα να εξυπηρετήσουν τουρίστες και ποδηλάτες. 
Αρκετά µονοπάτια οδηγούν σ’ αυτά τα παρατηρητήρια. 

 

 
 

Μην χάσετε:  
Kristianov – µουσείο για την παραδοσιακή παραγωγή 
γυαλιού στην µέση του δάσους. Οι διάσηµοι 
κρυστάλλινοι οβελίσκοι και η διακόσµηση της λάµπας 
απ’ αυτή την τοπική βιοµηχανία γυαλιού αποτελούν 
διάσηµο εξαγώγιµο προϊόν σ’ όλο τον κόσµο από το 
1775. 
Hejnice – το µοναστήρι-εκκλησία χτίστηκε σε παλιό 
χώρο προσκύνησης, όπου εικάζεται ότι το 1211 δύο 
άγγελοι εµφανίστηκαν σ’ έναν ηλικιωµένο τεχνίτη. Από 
τότε, χιλιάδες προσκυνητές ακολουθούσαν τα 
επικίνδυνα µονοπάτια προς το Hejnice διασχίζοντας τα 
βουνά της Βοηµίας και τα δάση της Γερµανίας. 
Stolpich – ένας δρόµος πάνω στα βουνά µε τοιχώµατα 
γρανίτη και µικρές γέφυρες που χτίστηκαν εκατοντάδες 
χρόνια πριν χωρίς ούτε έναν κόκκο τσιµέντου. 
Jizerka – ένα µικρό χωριό περιτριγυρισµένο από 
λιβάδια πάνω στα βουνά και το Ρυάκι Safirovy (Ζαφείρι) 
ήταν από τον 16ο αι. συχνά στάση για τους 
αποτυχηµένους που αναζητούσαν πολύτιµα µέταλλα και 
τους τυχερούς που είχαν καταφέρει να εξορύξουν 
πολύτιµες πέτρες. 
Jested – ξενοδοχείο και εστιατόριο µε µορφή 
περιστρεφόµενου κώνου. Σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα, Karel Hubacek και είναι ορατό από την 
µισή Βοηµία. Το κτίσµα θεωρείται το πιο όµορφο 
οικοδόµηµα του 20ου αι. στην Τσεχία. 
Liberec – πρωτεύουσα της οµώνυµης περιφέρειας, της 
οποίας το κέντρο αναπτύχθηκε από τους σύγχρονους 
αρχιτέκτονες του φουνκτουαλισµού κατά τον 20ο αι. 
Σήµερα, οι λάτρεις των θαλάσσιων αθληµάτων 
προσέρχονται για να διασκεδάσουν σε ένα από τα δύο 
πάρκα. 

 
www.holidayinfo.cz, www.jizerske-hory.cz  

 



KRKONOSE – ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ 
 
Η υψηλότερη οροσειρά ανάµεσα στις Άλπεις και την Σκανδιναβία είναι τα Krkonose (Γιγαντιαία Όρη) – τα 
βουνά του παραµυθά, Krakonose. Οι ντόπιοι τον περιγράφουν ως έναν ευγενικό, γκριζογένη, ηλικιωµένο 
κύριο, που επέβαλλε την δικαιοσύνη στα βουνά και στους πρόποδές του. Ακόµα, εξουσίαζε τους ανέµους, 
χιονοθύελλες και το χαλάζι. Η υψηλότερη Τσέχικη οροσειρά, το Krkonose, θεσπίστηκε ως εθνικό πάρκο 
εξαιτίας της µοναδικής φυσικής οµορφιάς. Αποτελεί, επίσης, προορισµός για χιλιάδες τουρίστες που δεν 
διστάζουν να φορέσουν τις µπότες τους και να δαµάσουν τα βουνά ακόµα και µε τίµηµα πονεµένα πόδια, 
ιδρώτα και κούραση. Τα Krkonose είναι µοναδικά όµορφα όταν ο ήλιος φωτίζει τις βουνοκορφές, ενώ οι 
κοιλάδες καλύπτονται από οµίχλη και διακρίνεται µόνο το πάνω µέρος των παρατηρητηρίων στους 
κοντινούς λόφους. Τα εξοχικά σπίτια και καταφύγια στα βουνά εδώ και εκατό χρόνια βρίσκονται εκεί και 
εξυπηρετούν τους τουρίστες. Εκεί µπορείτε να βρείτε ένα καλό γεύµα και διαµονή για το βράδυ. 
Ξεκουραστείτε ή απλά κάντε µία στάση σε περίπτωση βροχής. 
 
Πάρκο ποδηλασίας 
Ακριβώς πάνω από το Spindleruv Mlyn κατασκευάστηκε ένα 
πάρκο ποδηλασίας µε ειδικές διαδροµές κατάβασης προσελκύει 
όλους τους φανατικούς που θέλουν να φτάσουν την αδρεναλίνη 
τους στα ύψη, για µία αξέχαστη διαδροµή. Ένα τελεφερίκ 
µεταφέρει τους ποδηλάτες και τον εξοπλισµό τους στον λόφο, απ’ 
όπου ξεκινούν την περιπέτεια της κατάβασης. Πολλοί, µάλιστα, 
εκπλήσσονται που η διαδροµή δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο 
φαίνεται. Σε λίγα λεπτά ο ποδηλάτης βρίσκεται στον προορισµό 
του. Αν οδηγήσουν τρεις φορές πιο γρήγορα µπορούν να φτάσουν 
τους επαγγελµατίες. 
 

 

Μην χάσετε: 
Snezka – το υψηλότερο σηµείο στην Τσεχία (1602µ.) 
υψώνεται διακόσια µέτρα πάνω από την γύρω φύση. Η 
πολύωρη πεζοπορία για την επίσκεψη των 
παρατηρητηρίων µε καλή ορατότητα αξίζει τον κόπο. Οι 
λιγότερο «ζωντανοί» πεζοπόροι µπορούν να πάρουν το 
τελεφερίκ από την πόλη Pec pod Snezkou για την κορυφή. 
Πηγή του ποταµού Έλβα (Labe) – βρίσκεται στα βουνά 
αλλά η πρόσβαση είναι εύκολη. Αυτή η πηγή ενός από τους 
µεγαλύτερους ποταµούς της Ευρώπης είναι δηµοφιλής 
τουριστικός προορισµός. 
Spindleruv Mlyn – ένα από τα πιο σηµαντικά αθλητικά 
κέντρα στα Γιγαντιαία Όρη. Οποιοσδήποτε – ασχέτου 
ηλικίας- µπορεί να ανέβει σε όχηµα bob σε µία από τις 
µεγαλύτερες διαδροµές της Ευρώπης κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες. 
Zacler – µόλις µία δεκαετία πριν εγκατέλειψαν το ορυχείο 
βάθους χιλίων ποδιών οι µεταλλωρύχοι. Παρ’ όλα αυτά, ο 
χώρος είναι ακόµα επισκέψιµος. Κάθε επισκέπτης λαµβάνει 
κράνος, πανωφόρι και λάµπα ασφαλείας. Με την συνοδεία 
οι τουρίστες µπορούν να ανακαλύψουν τα βάθη του 
σκοτεινού κόσµου. 
Harrachov – αυτός ο ορεινός οικισµός συνδέεται µε τον έξω 
κόσµο µε µία µοναδική σιδηροδροµική γραµµή που οδηγεί 
στην κορυφή ενός απότοµου λόφου. Οι οπαδοί του γκολφ 
για να απολαύσουν το παιχνίδι τους στο ψηλότερο γήπεδο 
γκολφ της Τσεχίας. 

www.holidayinfo.cz  



ΤΣΕΧΙΚΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ (CESKY RAJ) ΚΑΙ CESKE SVYCARSKO 
 
Η αδρεναλίνη κατακλύζει το σώµα και να ξεπεράσεις τους φόβους σου είναι ακόµα πιο δύσκολο. Ο 
ορειβάτης προχωράει προσεκτικά στους κάθετους πύργους αµµόλιθου κοιτάζοντας το έδαφος δεκάδες 
µέτρα κάτω ... Τελικά βγαίνει νικητής προκαλώντας όλες του τις φοβίες και µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της 
οµάδας του γράφει το όνοµά του στο βιβλίο των ορειβατών. ∆εν είναι ο πρώτο που πάτησε την κορυφή. 
Εδώ και έναν αιώνα οι ορειβάτες ακολουθούν την ίδια διαδροµή. Ωστόσο, αυτό δεν υποβαθµίζει τη νίκη του 
ούτε µειώνει την χαρά του. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η κατάβασή του. ∆ένει το σκοινί στο άγκιστρο και 
κατεβαίνει σαν αράχνη. Η Τσεχία είναι µία χώρα µε πολλές πόλεις από βράχια και αµµόλιθο. Εκατοντάδες 
βραχώδεις οβελίσκοι υψώνονται δεκάδες µέτρα από το έδαφος, ενώ κάποιοι ξεπερνάνε και τα εκατό µέτρα. 
Οι περισσότεροι βράχοι συγκεντρώνονται σε δύο περιοχές, το Cesky raj (Τσέχικος Παράδεισος) και Ceske 
Svycarsko (Τσέχικη Ελβετία) εξαιτίας  της µοναδικής οµορφιάς τους. 
 
Τσέχικος Παράδεισος 
Το προστατευµένο οικοσύστηµα, Τσέχικος Παράδεισος, αιτιολογεί 
πλήρως την ονοµασία του. Τα ηλιόλουστα λιβάδια, δάση πεύκων, 
βραχώδεις πύργοι, ερείπια οχυρών και πολυτελή κάστρα καλωσορίζουν 
τους επισκέπτες. Ακόµα και µετά από πολυήµερη εξερεύνηση πάντα 
υπάρχει κάτι καινούριο να δείτε. Οι λάτρεις της πεζοπορίας θα 
συναντήσουν ένα οργανωµένο και αναπτυγµένο δίκτυο µονοπατιών, που 
οδηγεί σε χαράδρες και µικρές ροµαντικές κοιλάδες. ΟΙ ποδηλάτες 
µπορούν να ακολουθήσουν τους δρόµους της περιοχής για την 
καθιερωµένη τους διαδροµή. Στις εξόδους τους µπορούν να κολυµβήσουν 
στις λίµνες και το βράδυ να γευτούν ένα ποτήρι µπύρα στις 
παραδοσιακές παµπ. Ο Τσέχικος Παράδεισος βρίσκεται µία ώρα µε 
αυτοκίνητο από την Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας. Το ταξίδι σας µε 
τρένο διαρκεί λίγο περισσότερο. 
  

  
Μην χάσετε:  
Pravcicka brana – η µεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα στην 
Ευρώπη ύψους 16µ. και µήκους 30µ. Ένα µονοπάτι για 
πεζοπορία συνδέει την Pravcicka brana µε την γειτονική 
πόλη Hrensko. 
Hrensko – αφετηρία για τους πεζοπόρους στους 
αµµολιθικούς σχηµατισµούς στην περιοχή του Έλβα 
(Labe). 
Adrspach – βραχώδης πόλη µε τους ψηλότερους και 
πιο εξέχοντες πέτρινους πύργους στη ∆ηµοκρατία της 
Τσεχίας. 
Hruba skala – µία από τις πιο γραφικές περιοχές µε 
στιβαρούς µεµονωµένους βραχώδεις πύργους που 
ξεπροβάλλουν πάνω από τα πανύψηλά δέντρα. 
Trosky – τα ερείπια ενός πύργου που είναι 
σκαρφαλωµένος στις δύο κορυφές ενός λόφου βασάλτη 
µε εκπληκτική θέα. 
Bezdez – στιβαρό µεσαιωνικό οχυρό µε ενδιαφέρον 
παρελθόν – στην αρχή εκεί βρισκόταν το διοικητικό 
κέντρο της περιοχής, µετά έγινε µοναστήρι και στο τέλος 
ερηµώθηκε. Τα τελευταία χρόνια ανακαινίστηκε και 
επιτράπηκε η πρόσβαση στους τουρίστες. 
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Orlicke hory – στρατιωτική ιστορία 
Τα Orlicke hory (Όρη του Αετού) προσελκύουν τουρίστες που ενδιαφέρονται για την παρθένα φύση, την 
ηρεµία και την στρατιωτική ιστορία. Εδώ θα βρείτε τα καλύτερα οχυρά της περιόδου του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου. Εκείνη την εποχή ήταν η πιο σύγχρονη και οχυρωµένη γραµµή στην Ευρώπη, που φυσικά είχε 
παρόµοια µοίρα µε άλλες περιοχές: δεν έγινε ποτέ κάποια µάχη εκεί. Η ποιότητα του Τσέχικου τσιµέντου 
επιβεβαιώθηκε µόνο µία φορά, όταν ο Γερµανικός στρατός βοµβάρδισε κάποιες αποθήκες. Ούτε οι 
πυροβολισµοί αλλά ούτε και ο δυναµίτης είχε αποτέλεσµα. Οι στρατώνες είναι προσβάσιµοι στους 
επισκέπτες στο Dobrosov, Hanicka και Bouda. Αν επιλέξετε να τα επισκεφθείτε πεζοί, είναι ένα δύσκολο 
ταξίδι τριών ηµερών από την µία µέχρι την άλλη πλευρά των Ορέων Orlicke. 
 
Οχυρά στο Dobrosov 
Οι επισκέπτες µπορούν να θαυµάσουν το τσιµεντένιο οχυρό µε υπόγειους 
χώρους και αποθήκες µε συνοδεία οδηγού. Αυτό το κτίσµα 
κατασκευάστηκε υπό απόλυτη µυστικότητα και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 
αλλά ούτε και οπλίστηκε αρκετά µε πολεµοφόδια. Με επτά αποθήκες 
υποτίθεται ότι θα πολεµούσαν εκεί 571 άνδρες. Μπορούσαν να 
επιβιώσουν υπογείως για δύο χρόνια χωρίς να επικοινωνούν µε τους 
αρχηγούς τους. 
 
 

 Μην χάσετε: 
Nove Mesto nad Metuji – αυτό το κάστρο συνδυάζει Art 
Nouveau µε παραδοσιακά στοιχεία µε καταπληκτικό τρόπο. 
Το κάστρο, η επίπλωση και ο εξοπλισµός του 
σχεδιάστηκαν µε ένα µοναδικό και ιδιόρρυθµο στυλ. 
Litomysl – τα στοιχεία της παλιάς και σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής αυτής της πόλης συνδυάζονται µε απόλυτη 
αρµονία, ώστε να προστατεύεται από την UNESCO. 
Serlich – Το παλιό εξοχικό του Masaryk ζωντανεύει την 
τουριστική ατµόσφαιρα την περίοδο µεταξύ των δύο 
Παγκοσµίων Πολέµων. Το οίκηµα κτίστηκε για µέλη του 
Τσέχικου τουριστικού κλαµπ, της πρώτης επαγγελµατικής 
αρχής εκείνης της εποχής. 
Velka Destna – αυτό το βουνό µε έλη στην κορυφή του 
δικαιολογεί το όνοµά του, µια και έχει τα µεγαλύτερα 
ποσοστά βροχόπτωσης στην Τσεχία. Συγκεκριµένα, 
βροχερές είναι 200 ηµέρες τον χρόνο. 
Destne – κέντρο αναψυχής στα όρη Orlicke. Είναι η ιδανική 
αφετηρία για πεζοπορία και ποδηλασία. 
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