
 
Μην χάσετε ... 
 

 

Karlstejn. Το κάστρο με τη ξεχωριστή θέση μεταξύ των υπόλοιπων κάστρων εξαιτίας όχι μόνο της 
ιστορικής του σημασίας αλλά και της στοιβαρότητας και αρχιτεκτονικής του. Κατασκευάστηκε το 1348 
και εκεί φυλάσσονταν τα κοσμήματα του Στέμματος. 

 

Cesky Krumlov, χτίστηκε στις όχθες του ποταμού Μολδάβα τον 13ο αιώνα γύρω από ένα κάστρο 
Γοτθικού ρυθμού. Πρόκειται για ένα μοναδικό δείγμα Μεσαιωνικής πόλης που έμεινε ανεπηρέαστη από 
τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική στο πέρασμα του χρόνου.  

 

Kutna Hora ... Η παλιά βασιλική πόλη στο κέντρο της Βοημίας. Αποτελούσε πρόκληση ακόμα και για 
την Πράγα εξαιτίας του πλούτου και της αρχιτεκτονικής της. Σύμβολο της πόλης είναι η εκκλησία της 
Αγ.Βαρβάρας, προστάτιδας των μεταλλευτών.   

 

Πλούσια φωτιά, πανοπλίες, διασκόσμηση Μεσαίωνα και σερβιτόρες από άλλη εποχή σάς φέρνουν την 
παραγγελία σε ξέινους δίσκους. Επιλέξτε από το πλούσιο κατάλογο της παραδοσιακής κουζίνας της 
Τσεχίας. Καθώς περιμένετε, χαλαρώστε με μία μπύρα, ακούστε τον ήχο της φωτιάς και απολαύστε την 
Μεσαιωνική μουσική.  
 

 

Οι παμπ της Πράγας με τα καλύτερα κελάρια της Κεντρικής Ευρώπης είναι τα πιο δημοφιλή μέρη 
συνάντησης. 

 

Κρουαζιέρα στον Μολδάβα... Ο πιο χαλαρωτικός τρόπος να δείτε τα αξιοθέατα της Πράγας είναι μία 
κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα. Θα εντυπωσιαστείτε από τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς, τα 
φώτα και τους πανέμορφους κήπους. 

 

Στις αρχές Δεκεμβρίου αναπαριστάται στη Τσεχία η μάχη του Αούστερλιτς με 3500 άτομα να 
συμμετέχουν ως στρατιώτες και όχι μόνο. Δεν είναι η μόνη παρόμοια εκδήλωση που γίνεται στη 
Τσεχία. Κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, οι επισκέπτες μπορούν να γίνουν μάρτυρες μαχών και όλου 
του πολεμικού κλίματος που επικρατούσε εκείνη την εποχή.  
 

 

Η παράδοση της θεραπείας με spa στη Βοημία είναι ένα αδιάσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Θρύλοι, γραπτά και πολυάριθμες ανακαλύψεις αναφέρονται στις υπόγειες 
πηγές. Ο θησαυρός αυτός συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και στην ανανέωση ψυχής και σώματος.  

 

Στο άκουσμα του ονόματος «Τσεχική Δημοκρατία» πολλοί από μας θα το συνδέσουν – μεταξύ άλλων, 
ασφαλώς με τα κρύσταλλα γνωστά ως κρύσταλλα Βοημίας και την ευγενή πορσελάνη. Τα πρώτα 
εργοστάσια υαλουργίας δημιουργήθηκαν στην Τσεχία κατά τα τέλη του 13ου αιώνα. Τον 17ο αιώνα, η 
τσεχική βιομηχανία γυαλιού συγκαταλεγόταν ήδη στις κορυφαίες παγκοσμίως. Αργότερα απέκτησε την 
ονομασία «κρύσταλλο Βοημίας» που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. 
 

http://www.pragueexperience.com/places.asp?PlaceID=393


 

Είναι αδύνατον να επισκεφτεί κανείς την Τσεχία χωρίς να δοκιμάσει έναν από τους θησαυρούς της – 
την τσέχικη μπύρα. Με λίγα λόγια, η μπύρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής των Τσέχων και 
εκείνοι, με τη σειρά τους, είναι πάρα πολύ περήφανοι για την μπύρα τους. Στην Τσεχία υπάρχουν 
περισσότερες από 50 ζυθοποιίες, μικρές και μεγάλες, με συνολική ετήσια παραγωγή γύρω στα 1,855 
δις λίτρα μπύρας. Η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας φτάνει στην Τσεχία τα 160 λίτρα. 
Πρόκειται για την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση στον κόσμο. 
 

 

Το εθνικό άθλημα της Τσεχίας είναι το ice-hockey, κάτι εντελώς άγνωστο για τους περισσότερους... 
Παρακολουθείστε έναν αγώνα και ζήστε την ατμόσφαιρα και το πάθος του αγώνα. Με τους καλύτερους 
παίκτες παγκοσμίως και τα 5 χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το θέαμα αποτελεί εγγύηση 

 
 


