
 
 
Δεν πρόκειται απλά για μία περιφέρεια με ιστορικά μνημεία και βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 
ζυθοποιίων αλλά και με φυσικά τοπία για ενεργητική διασκέδαση. Στις οροσειρές Cesky les και Sumava υπάρχουν 
πολυάριθμα μονοπάτια ποδηλασίας και ένα χιονοδρομικό κέντρο (www.sumavanet.cz, www.spicak.cz). Το Εθνικό Πάρκο 
και η προστατευόμενη περιοχή της Sumava με το εθνικό πάρκο Bavorsky les/Δρυμός της Βαυαρίας/ είναι ένα μοναδικό 
φυσικό σύμπλεγμα που ανακηρύχθηκε από την UNESCO «Η Πράσινη Οροφή της Ευρώπης» το 1990. 
Ενδιαφέροντα αξιοθέατα είναι το οχυρό της οικογένειας Premyslide με ροτόντα και τα ερείπια του κάστρου Radyne στο 
Stary Plzenec, το μεγαλύτερο διατηρημένο Ρωμαϊκό κάστρο Primda (www.primda.cz), τα απομεινάρια του Γοτθικού 
κάστρου Rabi (sweb.cz/hradrabi), το κάστρο Svihov μοναδικής ομορφιάς δίπλα στο νερό (www.cestujme.cz/svihov) και ο 
γραφικός πύργος Kozel (www.pruvodce.com/kozel). Στην περιφέρεια Plzen υπάρχουν τόποι λατρείας – αριστουργήματα 
εξεχόντων Τσέχων αρχιτεκτόνων Μπαρόκ, Santini και Dienzenhofer, π.χ. το μοναστήρι των Βενεδικτίνων στο Kladruby που 
ανεγέρθη το 1115 (www.klasterkladruby.cz) και το Σιστερσιανό μοναστήρι με μοναδικές υγειονομικές εγκαταστάσεις 
Μπαρόκ του 1146 στο Plasy (www.cestujme.cz/plasy). 
 

 
Plzen – Πύλη εισόδου της Ζυθοποιίας Prazdoj 
 
Επιβλητική είναι η παρουσία του πύργου της Εκκλησίας του Αγ.Βαρθολομαίου (με ύψος 102μ. είναι ο υψηλότερος στη 
Δημοκρατία της Τσεχίας) στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, που κτίστηκε το 1295 (info.plzen-city.cz). Σημαντικά μνημεία 
της περιοχής είναι η Μεγάλη Συναγωγή, η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο, το Μουσείο της Δυτικής Βοημίας με την μεγαλύτερη 
συλλογή σε Γοτθικά τουφέκια στην Ευρώπη και το Μουσείο Ζυθοποιίας, ένα από τα παλαιότερα του είδους του 
(www.beerworld.cz). Το Plzen είναι η έδρα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βοημίας (www.zcu.cz) και της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου του Καρόλου (www.lfp.cuni.cz). Αγαπημένος προορισμός είναι ο ζωολογικός και βοτανικός κήπος με τον 
νέο Ιαπωνικό κήπο, που είναι ανοικτός στο κοινό (www.zooplzen.cz). 
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Οι πιο γνωστές εταιρίες της περιφέρειας είναι η Ζυθοποιία Plzensky Prazdroj/Pilsner Urquell (www.pilsner-urquell.cz), η 
Skoda Holding (www.skoda.cz) και ο παραγωγός αφρώδους οίνου, Σαμπάνια Βοημίας (www.bohemiasekt.cz). 
 
 

 
Polednik 
Από τον πύργο στην κορυφή του Polednik/Όρος Μεσημεριού/ (1.315μ.) προσφέρεται 
στους τουρίστες καταπληκτική θέα της Sumava/Δρυμός Βοημίας/ και του Bavorsky 
les/Δάσος Βαυαρίας/. Μία εκτενής στρατιωτική περιοχή κοντά στα σύνορα, που είχε 
αποκοπεί κατά την μεταπολεμική περίοδο, άνοιξε για το κοινό το 1989. Το 1998 
κτίστηκε ένας νέος ανοικτός πύργος κατά την ανακατασκευή του παλιού. Το Polednik 
βρίσκεται 7χλμ. νότια του χωριού Prasily. 
 
Manetin 
Αρχικά, πρόκειται για έναν Αναγεννησιακό πύργο που χρονολογείται στον 16ο αιώνα. 
Ανακατασκευάστηκε σε ρυθμό Μπαρόκ μετά την καταστροφή του σε φωτιά. Το κτίριο 
συνδέεται με την Αρχιμανδριτική Εκκλησία του Αγ.Ιωάννη του Βαπτιστή με έναν 
σκεπαστό διάδρομο. Ο πύργος διαθέτει κήπο, ενώ το ιστορικό εσωτερικό του είναι 
έγχρωμα διακοσμημένο και προσφέρει στους επισκέπτες συλλογές Μπαρόκ τέχνης και 
μία μοναδική συλλογή από πίνακες του V.Dvorak που απεικονίζει το προσωπικό του 

πύργου σε ώρα εργασίας. 
www.cestujme.cz/manetin 

Marianska Tynice 
Αυτό το μέρος προσκυνήματος στη Marianska Tynice χρονολογείται στο 1230 και 
σχετίζεται με το κοντινό Σιστερσιανό μοναστήρι στο Plasy. Στο δεύτερο μισό του 
17ου αιώνα ιδρύθηκε μία σχολή που εγκαταστάθηκε στην επέκταση του αρχικού 
χώρου της εκκλησίας. Τώρα, εκεί φιλοξενείται το Μουσείο της περιφέρειας. 

www.pruvodce.com/marianskatynice/ 
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