
 
 
 
 
Συνάντηση µε την ιστορία σε κάθε βήµα 
Το κράτος της Τσεχίας έχει µία ιστορία χιλίων ετών. Για αιώνες, οι Τσέχοι 
βασιλείς βρίσκονταν ανάµεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ η Πράγα ήταν το 
σηµείο συνάντησης καλλιτεχνών, διανοούµενων και εµπόρων απ’ όλο τον 
κόσµο. Η Βοηµία, η Μοραβία και η Σιλεσία – τρία ιστορικά κρατίδια σήµερα 
σχηµατίζουν τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας – βρίθουν πολιτιστικών µνηµείων. 
Η ίδια η Πράγα αποτελεί ένα πραγµατικό στολίδι µεταξύ των Ευρωπαϊκών 
πόλεων. Η ιστορικών πόλη στις όχθες του ποταµού Μολδάβα θεωρείται µία 
από τις πιο όµορφες πόλεις του κόσµου. Η Πράγα είναι το κέντρο της 
επιχειρηµατικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας και προσελκύει µεγάλο 
αριθµό τουριστών. Οι δώδεκα δήµοι της πόλης και τα αρχιτεκτονικά µνηµεία 
ανήκουν στον Κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO.  
Χιλιάδες τουρίστες απ’ όλο τον κόσµο επισκέπτονται κάθε χρόνο τη 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Τα παρακάτω µνηµεία υψηλού ενδιαφέροντος θα 
αποτελέσουν έµπνευση για το επόµενο ταξίδι σας. Ανυποµονούµε για την 
επίσκεψή σας. 
 
 
 



Πόλη στην καρδιά της Ευρώπης 

 
Η Πράγα στάθηκε τυχερή και απέφυγε την καταστροφική µανία του πολέµου. Παρ’ όλα αυτά, προχώρησε σε ανακατασκευές 
µακράς διαρκείας και ριζοσπαστικές παρεµβάσεις στην αρχιτεκτονική 
της, ένα φαινόµενο των περισσότερων Ευρωπαϊκών πόλεων. Η Πράγα 
επεκτάθηκε και σταδιακά άλλαξε η οργανική σύνθεση. Κάθε σηµάδευε 
την Πράγα, τους δρόµους και τα σοκάκια της. Το ιστορικό της κέντρο 
είναι το ιδανικό και µοναδικό δείγµα συµβίωσης όλων των 
αρχιτεκτονικών ρυθµών από τον Γοτθικό µέχρι το Art Nouveau και τον 
φουνκτουαλισµό. Η Πράγα είναι χτισµένη πάνω σε λόφους κατά µήκος 
του ποταµού Μολδάβα. Η τοποθεσία και η αδιατάραχτη αρχιτεκτονική 
ανάπτυξη χιλιάδων ετών καθιστούν την Τσεχία µία από τις πιο όµορφες 

πόλεις της Ευρώπης. Οι κάτοικοι της 
Πράγας είναι πολύ υπερήφανοι για 
την ιστορία της πόλης τους- αλλά 
αυτό δεν σηµαίνει ότι η Πράγα ζει 
µόνο από το παρελθόν της, µία και 
συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά µιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής µητρόπολης. 
Η πόλη διαθέτει θέατρα, αίθουσες κονσέρτων, clubs, µουσεία και πινακοθήκες. Τα στάδια 
και οι αθλητικοί χώροι συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον µε τη διοργάνωση δηµοφιλών 
εκδηλώσεων. Πολλές πολυεθνικές εταιρίες έχουν τα γραφεία τους στην Πράγα. 
Μερικές φορές είναι διασκεδαστικό να ξεχνάς τον τουριστικό οδηγό και να περιφέρεσαι στην 
πόλη. Απλά τριγυρίστε στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης και της Κάτω Πόλης και αφήστε την 

Πράγα να σας εκπλήξει ευχάριστα. Το πάρκο στους πρόποδες του λόφου Petrin κοντά στην περιοχή του Κάστρου της Πράγας 
αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειµµα µακριά από την πολύβουη πόλη. Κάποτε, ήταν χώρος βασανιστηρίων, τώρα ένα δηµοφιλές 
µέρος για ροµαντικές συναντήσεις· το Petrin προσφέρει µία πραγµατικά µαγευτική εικόνα της πόλης και του ποταµού πάνω από 
τις κορυφές των δέντρων. 



 
www.prague-info.cz 

 
Κοντά στην µητρόπολη 

 
 
Υπάρχουν αρκετά µέρη κοντά στην Πράγα που είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και εξαιρετικής ιστορικής σηµασίας. Μεταξύ των 
πιο σηµαντικών αξιοθέατων είναι το αυτοκρατορικό κάστρο του Karlstejn, ο πύργος του 
Nelahozeves µε την πινακοθήκη της γενεαλογίας του Lobkowicz, το ροµαντικό κάστρο 
του Konopiste ή η µεσαιωνική πόλη των ορυχείων, Kutna Hora. 
Το απόρθητο κάστρο του Karlstejn χρησιµοποιούταν από τον βασιλιά ως ασφαλές µέρος 
για συλλογισµό και ως θησαυροφυλάκιο για τα κοσµήµατα του αυτοκρατορικού 
στέµµατος και τα ιερολείψανα Αγίων. Ο τελευταίος όροφος του κεντρικού πύργου 
φιλοξενεί το παρεκκλήσι του ιερού Σταυρού µε επιχρυσωµένους τοίχους και τους 
πολύτιµους λίθους. Στο εσωτερικό του φυλάσσονται σχεδόν εκατόν τριάντα πίνακες 
ζωγραφικής. 



Ο πύργος Konopiste χρησίµευε ως εξοχική κατοικία του διαδόχου του θρόνου, Αρχιδούκα Franz Ferdinard d’Este, η δολοφονία 
του οποίου στο Σεράγιεβο το καλοκαίρι του 1914 οδήγησε στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Εκεί βρίσκεται η µεγαλύτερη συλλογή 
τους είδους της σε όπλα και πανοπλίες στην Τσεχία. Ο πύργος περιτριγυρίζεται από κήπους και χώρο για κυνήγι. 

 
Ο Αναγεννησιακός πύργος στο Nelahozeves είναι γνωστός για την πινακοθήκη του αλλά, πολύ 
περισσότερο, γιατί εκεί διοργανώνεται το µουσικό φεστιβάλ προς τιµή του διάσηµου συνθέτη, Antonin 
Dvorak. 
Το θησαυροφυλάκιο του βασιλείου – πηγή εξόρυξης ασηµιού και το κέντρο ασηµορυχείας κατά τον 
Μεσαίωνα – είναι Kutna Hora. Ο πλούτος εκείνης της εποχής είναι εµφανής σε κάθε βήµα της ιστορίας 
αυτής της πόλης: ο µνηµειώδης καθεδρικός είναι αφιερωµένος στην Αγ.Βαρβάρα – την προστάτιδα των 
µεταλλωρύχων· το σύµπλεγµα του παλατιού, οι µεγαλοπρεπείς οικίες των πατρικίων ή πλούσια 
διακοσµηµένο επιβλητικό σιντριβάνι στην παλιά πλατεία. Κάθε Ιούνιο η πόλη επιστρέφει 600 χρόνια πριν 
και για µία ολόκληρη εβδοµάδα ξαναζεί στην εποχή υπό την διακυβέρνηση του Βασιλιά Wenceslas IV. Οι 
κάτοικοι της πόλης ντύνονται µε ρούχα εποχής, µία εκδήλωση που λαµβάνει χώρα στην κεντρική πλατεία, 
όπου οι δρόµοι πληµµυρίζουν µε µουσική και τραγούδια από ζογκλέρ, ενώ οι ιππότες δέχονται την 
πρόκληση της κονταροµαχίας κάτω από τα τείχη του κάστρου .... Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται µε την 
Κυριακάτικη λειτουργία και την ποµπή, της οποίας ηγούνται ο βασιλιάς και η βασίλισσα. 

 
www.hradkarlstejn.cz, www.lobkowiczevents.cz, www.zamek-konopiste.cz, www.kutnahora.cz 

 
Ένας λαβύρινθος αµµώδους βράχου 

 
 



Μια τοποθεσία, που σου κόβει την αναπνοή, από αµµώδεις κορυφές και κοιλότητες, ένα µέρος µε πολλά πολιτιστικά µνηµεία – 
όλα αυτά βρίσκονται σε µία περιοχή που αποκαλείται «Παράδεισος της Τσεχίας» (Cesky raj). 

Βραχώδεις πόλεις µε πύργους 90µ. προσελκύουν τουρίστες και ορειβάτες εδώ και πολλά χρόνια. Το 
2005, αυτές οι µορφές συµπεριλήφθηκαν στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. 
Οι οικείες µορφές ξεπροβάλλουν στον ορίζοντα· πρόκειται για τα ερείπια του κάστρου Trosky – 
αποµεινάρια ενός Μεσαιωνικού κάστρου που βρίσκεται σε δύο κωνοειδείς ηφαιστιογενείς βράχους, 
τους Panna και Baba 9παρθένα και στρίγγλα). Το κάστρο χρησίµευε ως κατοικία των επιδροµέων που 
τροµοκρατούσαν ολόκληρη την περιοχή. Το κάστρο κυριεύτηκε και καταστράφηκε µετά την εισβολή 
των βασιλικών στρατευµάτων το 1469. 
Το Kost είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρηµένα 
κάστρα στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Το επιβλητικό 
κτίριο βρίσκεται στην κοιλάδα Plakanek – µία 
πολύτιµη ζώνη φυσικής οµορφιάς. Ο Νεογοτθικός 
πύργος του Sychrov, η έδρα του Οίκου Rohan µε 

καταγωγή από τη Γαλλία, περιστοιχίζεται από πανέµορφα πάρκα. Το 
εστιατόριο του πύργου διαθέτει εξαιρετική κουζίνα 
Detenice – Ο πύργος µε την ζυθοποιία και την µεσαιωνική ταβέρνα 
δηµιουργούν µία ιδιαίτερη ατµόσφαιρα, που ταξιδεύει τους επισκέπτες στο 
παρελθόν και την ιστορία. 
Jicin, πρώην πρωτεύουσα της περιοχής που ανήκε στον Albrecht von 
Wallenstein (Albrech z Valdstejna) προσελκύει τουρίστες ιδιαίτερα για την άριστα διατηρηµένη ιστορική πλατεία, που αποτελεί 
την σκηνή για τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις. Το Jicin είναι η αφετηρία της διαδροµής που αποκαλείται «ακολουθώντας τα 
βήµατα του Albrecht von Wallestein». 
 

 
www.cesky-raj.info, www.zamek-sychrov.cz, www.detenice.cz, www.jicin.org 



Ιαµατικά νερά για όλες τις ασθένειες 

 
 

Για αιώνες, η δυτική Βοηµία ήταν το κέντρο της λουτροθεραπείας. Οι 
θεραπευτικές ιδιότητες των ιαµατικών πηγών είναι γνωστές από τον 
Μεσαίωνα. Η τοπική µπύρα του Plzen, της µεγαλύτερης πόλης της 
περιοχής, είναι δηµοφιλές προϊόν παγκοσµίως. Λέγεται ότι η τοπική 
µπύρα συµβάλλει στη βελτίωση της υγείας. Τέσσερα φεστιβάλ 
κινηµατογράφου στην Ευρώπη συγκεντρώνουν τα φώτα της 
δηµοσιότητας – Βενετίας, κανών, Βερολίνου και Κάρλοβυ Βάρυ. Το 
φεστιβάλ διοργανώνεται κάθε χρόνο στις αρχές Ιουνίου. Πρόκειται για 
ένα πολιτιστικό γεγονός που το παρακολουθούν πολλοί νέοι που απλά 
µένουν σε σκηνή. Η µοναδική, ευχάριστη ατµόσφαιρα γίνεται ακόµα πιο 
ζωντανή µε την επίσκεψη αστέρων του κινηµατογράφου που κινούνται 
στην πόλη την συνοδεία σωµατοφυλάκων. 
Το Karlovy Vary είναι ένα διάσηµο και πολυσύχναστο spa. Ο υψηλότερος 

πίδακας ονοµάζεται Vridlo (θερµή πηγή) και φθάνει τα 15µ. Η πανέµορφη φύση µαγεύει τους τουρίστες για ευχάριστες βόλτες και 
εκδροµές. Η λουτρόπολη, Marianske lazne, δηµιουργεί την αίσθηση στους επισκέπτες ενός τεράστιου πάρκου. Κοµψά λουτρά, 
ξενοδοχεία και περιστύλια πάνω από τις θεραπευτικές πηγές κρύβονται µέσα στο πράσινο. Το δάσος περιβάλλει την πόλη σε 
µικρή απόσταση από το κέντρο. 

Κάποια από τα πιο δηµοφιλή κάστρα βρίσκονται στον άξονα µεταξύ Karlovy Vary και Marianske lazne. 
Οι θαυµαστές της ιστορίας θα πρέπει να επισκεφτούν οπωσδήποτε τον πύργο Kynzvart µε την έκθεση 
των προσωπικών αντικειµένων διάσηµων ατόµων και την συλλογή περίεργων αντικειµένων. Αυτή η 
µοναδική συλλογή ξεκίνησε από τον Πρίγκιπα von Metternich, υπουργό Εξωτερικών της Αυστριακής 
Αυτοκρατορίας. Άλλωστε, ήταν ο ιδιοκτήτης του πύργου, όπου αργότερα εναποτέθηκε εκεί η σωρός 
του. Η περιουσία, που εκτίθεται, αποτελείται από το προσκυνητάρι της αποκεφαλισµένης Βασίλισσας 
Μαρίας-Αντουανέτας της Γαλλίας, το γραφείο και καρέκλα του Αλέξανδρου ∆ουµά, µία χτένα της 
Αυτοκράτειρας της Αυστρίας, Μαρίας-Τερέζας, το φυλακτό του Άγγλου ποιητή, Λόρδου Βύρωνα και 
ένα κιβώτιο µε σφαίρες από την Μάχη του Βατερλό. 
Το Plzen είναι η µητρόπολη της δυτικής Βοηµίας και το µέρος, όπου παράγεται η πασίγνωστη Τσέχικη 
µπύρα – Pilsner Urquell. Η µέθοδος της κάτω ζύµωσης υιοθετήθηκε από τους ζυθοποιούς της πόλη το 
1842 και χρησιµοποιείται σήµερα παγκοσµίως. Μπύρες που φέρουν την ονοµασία pils, pilsner ή 
pilsener είναι εκατοντάδες, αλλά µόνο µία είναι πραγµατικά αυθεντική µπύρα Pilsen. 
Κάθε κάστρο, άξιο λόγου, έχει κρυµµένο σε µυστικό σηµείο του κάποιο µαγικό σπαθί ή χρυσό. Στο 



κάστρο του Becov nad Teplou ανακαλύφθηκε ένας πραγµατικός θησαυρός πριν 
είκοσι χρόνια. Η Ρωµαϊκή λειψανοθήκη ανεκτίµητης αξίας του Αγ.Maurus βρέθηκε 
στο πάτωµα του παρεκκλησίου στο τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Τα 
τελευταία χρόνια, η λειψανοθήκη δέχτηκε εργασίας αποκατάστασης και σήµερα 
εκτίθεται  στο κάστρο Becov. 
Το κάστρο και η πόλη του Loket είναι σκαρφαλωµένα σ’ έναν λόφο αγναντεύοντας 
την περιοχή κατά µήκος του ποταµού Ohre, γεγονός που κατέστησε το κάστρο 
σηµαντική βάση για την προστασία των συνόρων κατά τον Μεσαίωνα. Η απέναντι 
όχθη αποτελεί ένα φυσικό αµφιθέατρο: το κάστρο και ο περιβάλλων χώρος 
δηµιουργούν την πιο καταπληκτική σκηνή για τα πλάνα κάποιου σκηνοθέτη. 
 

 
www.karlovyvary.cz, www.marianskelazne.cz, www.kynzvart.cz, www.loket.cz, www.becov.cz, www.plzen-city.cz  

 
Η περιοχή των λιµνών και των ιστορικών µνηµείων 

 



Η πόλη του Cesky Krumlov είναι ο δεύτερος πιο δηµοφιλής προορισµός της Τσεχίας, µετά την Πράγα. Στην περιοχή της Νότιας 
Βοηµίας υπάρχουν πολλά µέρη που εξάπτουν την φαντασία και το ενδιαφέρον των επισκεπτών: κάστρα και πόλεις µαγεµένες 

από τα ξόρκια της ιστορίας, παρθένα φύση, πολυάριθµες λίµνες που προσφέρουν στιγµές 
αναψυχής, χαλάρωσης και διασκέδασης. 
Το κοµψό δηµαρχείο Αναγεννησιακού ρυθµού, η εκκλησία του Αγ.Βίτους ή οι Μπαρόκ κήποι είναι 
πραγµατικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής. Η γοητεία του Cesky Krumlov βρίσκεται στην 
αυθεντική εµφάνισή του που διατηρείται ανεπηρέαστη στο διάβα των αιώνων. 
Το σύµπλεγµα του κάστρου και του πύργου ήταν κάποτε έδρα της πιο δυνατής οικογένειας, του 
Οίκου των Rosenberg, και θεωρείται από τα πιο σηµαντικά µνηµεία στην Ευρώπη. Το θέατρο του 
κάστρου µοναδικής οµορφιάς, είναι το παλαιότερο κτίσµα του είδους του στον κόσµο και 
διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα Μπαρόκ κουστούµια, σκηνή και την σχετική 
τεχνολογία. 
Κάθε χρόνο στην πόλη διοργανώνεται το Φεστιβάλ του Πενταπέταλου Ρόδου – παραστάσεις 
παραδοσιακού θεάτρου και µουσικής. Το κέντρο τέχνης πήρε το όνοµά του από τον διάσηµο 
ζωγράφο Egon Schiele που έζησε στην πόλη για µία περίοδο πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και 
φιλοξενεί έργα γνωστών καλλιτεχνών όχι µόνο από την Τσεχία αλλά και από άλλες χώρες. 

Ο πύργος Hlubocka nad Vltavou µε την χαρακτηριστική λευκή του πρόσοψη και τις πολεµίστρες µεταφέρει τον επισκέπτη στον 
πύργο του παραµυθιού µε την µαγεµένη πριγκίπισσα. Ο στιβαρός ψηλός 
πύργος στην είσοδο δηµιουργεί την εντύπωση ενός απόρθητου µεσαιωνικού 
κάστρου, ενώ τα µεγάλα παράθυρα δίνουν την αίσθηση µιας πολυτελούς 
κατοικίας που µετατράπηκε σε ένα κοµψό, ροµαντικό σατώ. Το οίκηµα 
ανακατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα µε µακρινό πρότυπο το Αγγλικό Βασιλικό 
Κάστρο του Windsor. 
Ο πύργος έχει εκατό σαράντα δωµάτια µε έπιπλα και διακόσµηση που θυµίζει 
Γοτθικό ρυθµό Αγγλίας. Το πολυτελώς διακοσµηµένο εσωτερικό του είναι άξιο 
θαυµασµού για τα καλλιτεχνήµατά του – ξύλινη είσοδος µε σκάλες. Το 
οπλοστάσιο φιλοξενεί µία έκθεση µε ιστορικά όπλα· εκλεκτές ταπισερί 
εκτίθενται στην µαρµάρινη αίθουσα. Οι ξεναγήσεις µε σύνοδο περιλαµβάνουν 
την κουζίνα, το καπνιστήριο ή το µπουντουάρ. 
Οι πύργοι και τα κάστρα της νότιας Βοηµίας, που βρίσκονταν κάποτε στην ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg, 
συµπεριλαµβανοµένου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά για το θρυλικό φάντασµα – Την Λευκή Κυρά- που εµφανίζεται κατά 
διαστήµατα στα αγαπηµένα της µέρη. Το χρώµα των γαντιών της προβλέπει το µέλλον: κόκκινο για φωτιά, µαύρο για θάνατο, 
λευκό για γέννηση παιδιού ή γάµο. 

Η Slavonice βίωσε µία σύντοµη περίοδο ανάπτυξης που συνοδεύτηκε από αιώνες παρακµής και λήθης. 
Χάρει εκείνων των ιστορικών συνθηκών, η πόλη απέφυγε ανεπιθύµητες αλλαγές στην αρχιτεκτονική της 
και µπόρεσε να διατηρήσει την χαρακτηριστικής εµφάνιση µιας µεσαιωνικής πόλης. Το Trebon, µια 
λουτρόπολη µε ιστορικό κέντρο και Αναγεννησιακό πύργο, βρίσκεται σε µία γραφική τοποθεσία µε 
έντονο το υδάτινο στοιχείο. Οι λίµνες δηµιουργήθηκαν τεχνητά τον 16ο αιώνα για ιχθυοτροφία. Το 
παραδοσιακό ψάρεµα του κυπρίνου και η αποξήρανση των λιµνών είναι ένα ενδιαφέρον γεγονός κάθε 
χρόνο. 

 
www.ckrumlov.cz, www.jiznicechy.cz, www.jh.cz, www.trebon.net, www.slavonice-mesto.cz  


