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Αφήνοντας πίσω σας την πρωτεύουσα 
 
Η πρωτεύουσα της Τσεχικής Δημοκρατίας θεωρείται από πολλούς η πιο όμορφη σ’ όλο τον κόσμο. Ωστόσο, δεν 
είναι το μόνο μέρος στην χώρα που αξίζει να το επισκεφθείτε. 
 
Για να γυρίσετε όλα τα ιστορικά αξιοθέατα της χώρας, χρειάζεστε μια ζωή μια και να φανταστείτε ότι μόνο τα 
κάστρα και οι επαύλεις, που είναι ανοικτές στο κοινό, υπερβαίνουν τις 180. Πολυάριθμες ιστορικές πόλεις και 
σημαντικές αριστοκρατικές οικίες βρίσκονται σε ακτίνα μιας δίωρης ή τρίωρης διαδρομής με το αυτοκίνητο από την 
Πράγα, απόσταση που καλύπτεται άνετα με ημερήσια εκδρομή. Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι η παρουσίαση 
τουλάχιστον κάποιον απ’ αυτούς τους προορισμούς. 
 
Αυτές οι τοποθεσίες επιλέχθηκαν όχι μόνο εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους αλλά και της εύκολης πρόσβασής 
τους. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε τόσο με την δημόσια συγκοινωνία αλλά συνήθως προσφέρονται και σε πακέτα 
τοπικών τουριστικών γραφείων. Στο ξενοδοχείο σας ευχαρίστως θα σας παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες. 
 
 
Πρακτικές πληροφορίες 
 
Στο πλαίσιο κάθε προορισμού θα βρείτε επαφές και πληροφορίες για την πρόσβαση στο μέρος με αυτοκίνητο και 
δημόσια συγκοινωνία. Τα τρένα αναχωρούν συνήθως από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Hlavni nadrazi) 
και τα λεωφορεία από τον αντίστοιχο κεντρικό σταθμό στην Florenc. Αυτοί οι σταθμοί βρίσκονται σε ομώνυμες 
στάσεις του μετρό. Τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων για όλη την Τσεχία θα τα βρείτε στο 
www.idos.cz. 
 
 



 

 

Χάρτης Εκδρομών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cesky Krumlov 
Η πόλη με την πλούσια ιστορία  
και το πολύχρωμο παρόν 
 

Η πόλη του Cesky Krumlov στη Νότια Βοημία είναι ο δεύτερος προορισμός με τους
περισσότερους επισκέπτες μετά την Πράγα. Η δημοτικότητά του οφείλεται σον μεγάλο
αριθμό ιστορικών μνημείων και στην γραφική ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος. Η
πόλη έχει φωλιάσει στις καμπύλες του ποταμού Μολδάβα που διασχίζει το ιστορικό
κέντρο της πόλης. Σ’ έναν λόφο στο κέντρο του Cesky Krumlov δεσπόζει το
μεγαλοπρεπές κάστρο που κάποτε ανήκει στην ισχυρή αριστοκρατική οικογένεια των
Αρχόντων των Ρόδων. Το κάστρο χαρακτηρίζεται από τον πολύχρωμο Αναγεννησιακό
πύργο, απ’ όπου μπορείτε να απολαύσετε την καταπληκτική θέα της πόλης. 
 
Οι παλαιότερες αναφορές για το Cesky Krumlov χρονολογούνται τον 13ο αιώνα. Εκτός
από το κάστρο με τους κήπους Μπαρόκ ρυθμού, το Αναγεννησιακό δημαρχείο και η
εκκλησία του Αγ.Vitus Γοτθικού ρυθμού 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικά 
ιστορικά μνημεία της πόλης. Ωστόσο, η γοητεία 
του Cesky Krumlov σχετίζεται με το γεγονός ότι 
πρόκειται για μία διατηρητέα πόλη που έχει 
κρατήσει την αρχική της εικόνα. Ο επισκέπτης 

νοιώθει ότι επέστρεψε αιώνες πίσω στον χρόνο. 
 
Το θέατρο του κάστρου έχει διατηρηθεί μαζί με τα κουστούμια, γεγονός που το 
καθιστά μοναδικό στην Ευρώπη. Αν και η πρόσβαση στο θέατρο είναι 
ελεύθερη για το κοινό, ο αριθμός των επισκεπτών είναι περιορισμένος για την 
προστασία του (πέντε ξεναγήσεις την ημέρα σε ομάδες των 20 ατόμων). Οι ξεναγήσεις στα υπόλοιπα μέρη του
κάστρου και της έπαυλης πραγματοποιούνται πιο συχνά και δέχονται περισσότερα άτομα. Μπορείτε φυσικά να
επισκεφθείτε και μόνο τον πύργο του κάστρου. 
 
Στην πόλη θα βρείτε πολλά ενδιαφέρονται εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα με αναμνηστικά. Επιπρόσθετα,
κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικά φεστιβάλ. Το Κέντρο
Τέχνης του Egon Schiele, που ονομάστηκε προς τιμή του γνωστού καλλιτέχνη, ο οποίος απεικόνισε το Cesky Krumlov
(την γενέτειρα της μητέρας του) σε πολλούς πίνακές του, φιλοξενεί εκθέσεις κορυφαίων Τσέχων και διεθνών

καλλιτεχνών. 
 
Το πιο σημαντικό φεστιβάλ είναι οι Εορτασμοί του Πενταπέταλου Ρόδου που
πραγματοποιείται τον Ιούνιο και η πόλη γιορτάζει την περίοδο ακμής της την Αναγέννηση
με παραδοσιακές φορεσιές εκείνης της εποχής. Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
θεατρικές παραστάσεις, κονσέρτα με Αναγεννησιακή μουσική και αναπαραστάσεις
μαχών μεταξύ των ιπποτών. Η νυχτερινή παρέλαση υπό το φως των κεριών είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακή. 

www.ckrumlov.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Namesti Svornosti 2, Cesky Krumlov 
Τηλ. (00420) 380 704 622, e-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Λεωφορείο – φεύγει αρκετές φορές την ημέρα από τους σταθμούς Florenc και Na Knizeci (σταθμός μετρό Andel). Διάρκεια
ταξιδιού περίπου 3 ώρες. 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνεται την εθνική D1 με κατεύθυνση προς το Μπρνο. Στην έξοδο 21 (στροφή Mirosovice)
βγαίνετε στον δρόμο Ε55 και συνεχίζεται νότια μέσα από το Benesov και την Ceske Budejovice. Διάρκεια ταξιδιού: περίπου 2
ώρες και 30 λεπτά. 



 
 

Κάρλοβυ Βάρυ 
Κινηματογραφικοί αστέρες στα spa 
 

Οι ιαματικές πηγές (spa) έχουν μακρά παράδοση στη Δυτική Βοημία που χρονολογείται
στον μεσαίωνα και το Κάρλοβυ Βάρυ είναι η πιο γνωστή λουτρόπολη. Η φήμη του
οφείλεται στις δώδεκα ιαματικές πηγές με τις θεραπευτικές ιδιότητες. Η Vridlo είναι η
μεγαλύτερη και πιο θερμή πηγή με βάθος άνω των 15μ. Το φυτικό λικέρ Becherovka,
που παράγεται στο Κάρλοβυ Βάρυ, συχνά θεωρείται η δέκατη Τρίτη θεραπευτική πηγή
της πόλης. Πασίγνωστα είναι, επίσης, και οι λεπτές, τραγανές γκοφρέτες σε μέγεθος
πιάτου. 
 
Η πόλη γνώρισε την μεγάλη της ακμή τον 19ο αιώνα, όταν κτίστηκαν τα εξαιρετικά κτίρια
των spa με τις κιονοστοιχίες. Εκείνη την εποχή τα spa ήταν μέρος συνάντησης των πιο
διάσημων Ευρωπαίων προσωπικοτήτων του πολιτικού και πολιτιστικού κόσμου. Για
παράδειγμα, οι Johann Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven, Francois
Chateaubriand και Nikolai Vasilevich Gogol δέχονταν τις υπηρεσίες αυτής της πόλης. 
 

Το Κάρλοβυ Βάρυ φιλοξενεί και το γνωστό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, που όπως αυτών στις Κάννες, στη
Βενετία και στο Βερολίνο, κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία. Θαυμαστές 
και παραγωγοί του κινηματογράφου καθώς και, φυσικά, καλλιτεχνικοί 
αστέρες συναντώνται κάθε χρόνο αρχές Ιουλίου στο Κάρλοβυ Βάρυ. Η 
παράδοση αυτού του φεστιβάλ ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.  
 
Κατά τη διάρκεια όλου του έτους το Κάρλοβυ Βάρυ φιλοξενεί πολλές 
πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις και μπορεί να συναγωνιστεί 
πολύ μεγαλύτερες πόλεις για το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει.  Ο 
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει από θεατρικές παραστάσεις και κονσέρτα 
κλασσικής μουσικής, κινηματογραφικές ταινίες και επισκέψεις σε πινακοθήκες 
μέχρι καζίνο και ιπποδρομίες. Το γκολφ κλαμπ του Κάρλοβυ Βάρυ, που πρόσφατα γιόρτασε έναν αιώνα ύπαρξης,
είναι το πιο παλιό γκολφ κλαμπ στην Τσεχία. 
 
Ενδιαφέρουσα εμπειρία είναι και η επίσκεψη στο μουσείο και εργαστήριο της εταιρίας Moser, του γνωστού και
καταξιωμένου παγκοσμίως παραγωγού εξαιρετικού γυαλιού. Οι θεραπευτικές ιδιότητες μιας επίσκεψης στο Κάρλοβυ
Βάρυ οφείλονται όχι μόνο στις παραπάνω ιαματικές και θερμές πηγές αλλά και στο φυσικό περιβάλλον της πόλης. 

 
www.karlovyvary.cz 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Lazenska 1, Κάρλοβυ Βάρυ 
Τηλ.: (00420) 353 224 097, e-mail: infocentrum@karlovyvary.cz 
 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Λεωφορείο – φεύγει κάθε ώρα από τον σταθμό Florenc. Διάρκεια ταξιδιού 2 ώρες και 15 λεπτά. 
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνεται την οδό Νο.6.  Διάρκεια ταξιδιού: 1 ώρα και 30 λεπτά. 
 
 
 
 



 
 

Kutna Hora 
Το θησαυροφυλάκιο της αυτοκρατορίας σε ασήμι 

 
Η πόλη της Kutna Hora αποκαλείται το θησαυροφυλάκιο της Τσεχικής Αυτοκρατορίας
κατά τον Μεσαίωνα εξαιτίας των αργυρωρυχείων της. Στην περίοδο της ακμής της, ήταν
η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Οι αποδείξεις του πάλαι ποτέ του πλούτου της
είναι εμφανείς σε κάθε βήμα σας στην Kutna Hora: ξεκινώντας από τον επιβλητικό
Καθεδρικό Γοτθικού ρυθμού της Αγ.Βαρβάρας, η προστάτης των μεταλλωρύχων, οι
οικίες των αριστοκρατών αι τέλος το διακοσμημένο πέτρινο σιντριβάνι στην πλατεία της
πόλης. 
 

Δημοφιλές αξιοθέατο της Kutna Hora είναι το Μουσείο Αργύρου της Τσεχίας και η ξενάγηση στις στοές των
ορυχείων της πόλης. Οι επισκέπτες με κράνος, λάμπα και ενδυμασία μεταλλωρύχου φτάνουν στα 250μ. στις
υπόγειες στοές των Μεσαιωνικών ορυχείων. Η ξενάγηση δίνει πληροφορίες στον επισκέπτη για όλη την διαδικασία
εξόρυξης αργύρου μέχρι την κατασκευή νομισμάτων. Τα Groshen της Πράγας ήταν αργυρά νομίσματα των Τσέχων
βασιλέων, κατασκευάζονταν στην Kutna Hora και ήταν ευρέως αποδεκτά σ’ όλη την Ευρώπη στο παρελθόν. 
 

Οι κάτοικοι της πόλης γιορτάζουν προς τιμή του βασιλιά Wenceslas IV, κατά την
βασιλεία του οποίου η Kutna Hora έζησε την ακμή της, στο Αυτοκρατορικό Φεστιβάλ
του Ασημιού, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τελευταίο 
Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Αισθάνονται υπερήφανοι οι κάτοικοι 
της πόλης να φοράνε κοστούμια εποχής και να συμμετέχουν στους 
εορτασμούς είτε ως υπήκοοι ή ως ευγενείς του Μεσαίωνα. Την 
προσοχή ελκύει η άφιξη του βασιλιά και των αυλικών του το 
Σάββατο, η Μονομαχία των Ιπποτών το απόγευμα του Σαββάτου 
και η Κυριακάτικη λειτουργία στον Καθεδρικό της Αγ.Βαρβάρας, 

όπου παρόντες βρίσκονται η αυλή του βασιλιά και οι υπήκοοί του. 
 
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιστορικά μνημεία, που μπορείτε να επισκεφθείτε κατά την παραμονή 
σας στην Kutna Hora, είναι το Παρεκκλήσι των Αγ.Πάντων στην περιοχή Sedlec όχι μακριά από 
τον σιδηροδρομικό σταθμό. Το παρεκκλήσι είναι εξ’ ολοκλήρου διακοσμημένο με ανθρώπινα 
κρανία και οστά συμπεριλαμβανομένων και του ιερού και των πολυελαίων. Ωστόσο. Στόχος του 
δεν είναι να τρομάζουν οι επισκέπτες αλλά να τους υπενθυμίσει την εύθραυστη φύση της 
ανθρώπινης ζωής. Εκτιμάται ότι το παρεκκλήσι διακοσμήθηκε με τα οστά 40.000 ανθρώπων που 
θάφτηκαν σ’ αυτό το κοιμητήριο μέχρι τα τέλη του 13ου αιώνα. 

 

www.kutnahora.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Palackeho namesti 377, Kutna Hora 
Τηλ. (00420) 327 512 378, e-mail: infocentrum.kh.cz 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τρένο –  φεύγουν από το Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Hlavni nadrazi) μόνο λίγες φορές την ημέρα αλλά μπορείτε να
αλλάξετε τρένο και στο Kolin. Διάρκεια ταξιδιού: 1 ώρα. Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Kutna Hora απέχει περίπου 3χλμ. από το
κέντρο της πόλης,  όπου μπορείτε να φτάσετε με αστικό ή τοπικό τρενάκι. 
 
Λεωφορείο – τις καθημερινές έχει απευθείας δρομολόγια που φεύγουν σχεδόν κάθε ώρα από το Florenc. Υπάρχει επίσης και το
αστικό Νο.381 που φεύγει από την στάση του Μετρό (Depo Hostivar). Διάρκεια ταξιδιού 1 ώρα και 30 λεπτά. 
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την Εθνική D11 με κατεύθυνση προς το Hradec Kralove. Βγείτε στην Έξοδο 39
(Podebrady-jih) και μετά συνεχίστε ευθεία τον δρόμο Νο.38 μέσω Kolin.  Διάρκεια ταξιδιού: περίπου 1 ώρα. 
 
 



 
 

Κάστρο Karlstejn 
και τα Σπήλαια Konepruske 
Ένα κόσμημα στο βασιλικό στέμμα 
 
Το απόρθητο κάστρο Karlstejn βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Πράγας και κατασκευάστηκε με εντολή του πιο
γνωστού Τσέχου μονάρχη του Μεσαίωνα, του Αγίου Ρωμαϊκού Αυτοκράτορα Καρόλου IV, που ίδρυσε το
πανεπιστήμιο της Πράγας και έχτισε τον Καθεδρικό του Αγ.Vitus καθώς και την πέτρινη ομώνυμη γέφυρα στην
Πράγα. Το κάστρο που είναι μία μέρα μακριά με το άλογο αποτελούσε το ησυχαστήριο του μονάρχη καθώς και το

μέρος φύλαξης των κοσμημάτων του στέμματος του Αυτοκράτορα και των
ιερών κειμηλίων. 
 
Στον τελευταίο όροφο του πύργου που οι τοίχοι έχουν πάχος 7μ. βρίσκεται το
μοναδικό παρεκκλήσι του Ιερού Σταυρού. Τα τοιχώματα και η οροφή του
παρεκκλησίου είναι διακοσμημένα με χρυσό του ημι-πολύτιμους λίθους
καθώς και με 130 πίνακες που απεικονίζουν Καθολικούς Αγίους. Εκτός Ιταλίας
είναι η μοναδική τόσο μεγάλη συλλογή πινάκων από τον 14ο αιώνα σ’ όλη την
Ευρώπη, που έχει σωθεί και διατηρηθεί. Το κάστρο είναι ανοικτό στο κοινό
αλλά το Παρεκκλήσι μπορείτε να το επισκεφθείτε μόνο έπειτα από κράτηση
στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορικών Μνημείων. 

 
Το φυσικό περιβάλλον με τους λόφους και τους λευκούς ασβεστολιθικούς 
βράχους που περιτριγυρίζουν το Karlstejn ονομάζονται Σπήλαια της Βοημίας και 
είναι προστατευμένη περιοχή. Τα Σπήλαια Konepruske βρίσκονται 10χλμ. 
νοτιοδυτικά του κάστρου και το πιο γνωστό γνώρισμα της περιοχής. Η ξενάγηση 
στα υπόγεια σπήλαια που είναι διακοσμημένα με σταλακτίτες έχει μήκος πάνω 
από 1,5χλμ. και διαρκεί μία ώρα. Οι επισκέπτες πρέπει να ανέβουν 500 
σκαλοπάτια, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η μέση θερμοκρασία στο σπήλαιο 
ακόμα και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού είναι 11°C. 
 
Ο λόφος του Χρυσού Αλόγου, κάτω από τον οποίο βρίσκεται το σπήλαιο είναι 
προστατευμένη περιοχή. Ένα μονοπάτι οδηγεί από την έξοδο του σπηλαίου μέχρι την κορυφή του λόφου, όπου θα
απολαύσετε την καταπληκτική θέα. Ο περίπατος στο μονοπάτι διαρκεί μιάμιση ώρα αλλά αν διαθέσετε μισή ημέρα
θα μάθετε ενδιαφέροντα πράγματα για την γεωλογία και την τοπική πανίδα και χλωρίδα.   

 

www.hradkarlstejn.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Karlstejn 334, τηλ. (00420) 311 681 370 
e-mail: info@karlstejnsko.cz 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τρένο και λεωφορείο –  φεύγουν από το Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Hlavni nadrazi) για το Beroun και μετά αλλάξτε
λεωφορείο με τέρμα τα Σπήλαια Konepruske (Konepruske jeskyne). Διάρκεια ταξιδιού: περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.  
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την Εθνική D5 με κατεύθυνση προς το Plzen. Βγείτε στην Έξοδο 18 (Beroun -centrum) και
μετά συνεχίστε ευθεία αυτόν τον δρόμο.  Διάρκεια ταξιδιού: 30 λεπτά. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Κάστρο Konopiste 
La Belle Epoque στο κεντροευρωπαϊκό στυλ 
 

Το ρομαντικό κάστρο Konopiste βρίσκεται κοντά στο Benesov, νοτιοανατολικά της
Πράγας. Εξυπηρετούσε ως θερινό παλάτι του διαδόχου του θρόνου της
Αυστροουγγαρίας, του Αρχιδούκα Franz Ferdinand D’Este, του οπίου η δολοφονία στο
Σεράγιεβο το καλοκαίρι του 1914 αποτέλεσε αφορμή για το ξέσπασμα του Α’
Παγκόσμιου Πολέμου. Αρχιδούκας είχε μεγάλη συλλογή έργων τέχνης και ήταν
παθιασμένος κυνηγός. Στο κάστρο ο επισκέπτης θαυμάζει συλλογές αντικών και
κυνηγετικών τροπαίων απ’ όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, η έκθεση ιστορικών όπλων
και πανοπλιών είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην Τσεχία.  
 
Το κάστρο βρίσκεται σ’ ένα σημείο, όπου κατά τον Μεσαίωνα βρισκόταν ένα κάστρο
που ανακατασκευάστηκε πολλές φορές τους τελευταίους αιώνες. Η παρούσα
αρχιτεκτονική μορφή του καθώς και η εσωτερική του διακόσμηση είναι αποτέλεσμα των
αλλαγών που έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Αν και ο
Franz Ferdinand D’Este επίπλωσε το κάστρο του στο στυλ της εποχής, θα βρείτε εκεί και
σύγχρονες ανέσεις όπως αγωγό νερού, κεντρική 

θέρμανση και φως. Το 1900 είχε κατασκευάσει ακόμα και ασανσέρ στο κάστρο.  
 
Το κάστρο είναι τόσο εκτενές και οι συλλογές τόσες πολλές που υπάρχουν τρεις 
διαφορετικές ξεναγήσεις προς  επιλογή των επισκεπτών. Η πρώτη ξενάγηση οδηγεί 
τους επισκέπτες στον χώρο του δείπνου, τις αίθουσες και τα δωμάτια των επισκεπτών. 
Το δεύτερο πακέτο εστιάζει κυρίως στα ενδιαφέροντα του Αρχιδούκα δηλαδή το 
κυνήγι και τα όπλα. Τέλος, η Τρίτη ξενάγηση σας δίνει μία εικόνα της ζωής της 
οικογένειας του Αρχιδούκα όχι μόνο στα προσωπικά του δωμάτια αλλά και στους 
χώρους ένδυσης και υγιεινής. Η κάθε ξενάγηση διαρκεί 50 ως 70 λεπτά.  
 
Το κάστρο περιτριγυρίζεται από ένα μεγάλο πάρκο με λίμνη και είναι ανοικτό στο κοινό. Δίπλα στο κάστρο
βρίσκονται ο περιποιημένος Κήπος των Ρόδων και ένα μεγάλο θερμοκήπιο με σπάνια τροπικά φυτά. Το πάρκο
διακοσμείται από πολυάριθμα αγάλματα, ενώ είναι σημαντικό και από βοτανολογικής απόψεως μια και εκεί
ευημερούν 158 φυλλοβόλα και 68 αειθαλή δέντρα.   

 

www.zamek-konopiste.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Zamek Konopiste 1, Benesov, τηλ.: (00420) 317 721 366 
e-mail: info@zamek-konopiste.cz, konopiste@stc.npu.cz 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τρένο – φεύγουν από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Hlavni nadrazi) για Benesov τουλάχιστον κάθε ώρα. Διάρκεια
ταξιδιού: 1 ώρα και 15 λεπτά. Το κάστρο βρίσκεται μισή ώρα περπάτημα μακριά από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Μπορείτε
επίσης να πάρετε το αστικό. 
 
Λεωφορείο –  τις καθημερινές λεωφορεία φεύγουν από τον σταθμό μετρό Roztyly κάθε ώρα. Διάρκεια ταξιδιού: περίπου 1 ώρα
και 30 λεπτά. Το κάστρο βρίσκεται μισή ώρα περπάτημα μακριά από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Μπορείτε επίσης να πάρετε το
αστικό. 
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την Εθνική D1 με κατεύθυνση προς το Μπρνο. Βγείτε στην Έξοδο 21 (Mirosovice) και μετά
στρίψτε στην οδό Ε55. Συνεχίστε μέσω του Benesov μέχρι να φτάσετε στο κάστρο.  Διάρκεια ταξιδιού: 30 λεπτά. 
 
 
 



 
 

Κάστρο Cesky Sternberk 
Το κάστρο μου, το σπίτι μου 
 
Το Cesky Sternberk είναι το παλαιότερο κάστρο που κατοικείται στην Τσεχία. Θεμελιώθηκε το 1241 και μέχρι και
σήμερα βρίσκεται στην ιδιοκτησία των απογόνων του αρχικού κατασκευαστή. Οι Sternbergs («οι Άρχοντες του
Αστερόφωτου Λόφου» είναι η μετάφραση του ονόματός τους) συγκαταλέγονται στις παλαιότερες αριστοκρατικές

οικογένειες της Τσεχίας. Υπό το κομμουνιστικό καθεστώς το
κάστρο πέρασε στα χέρια του κράτος. Ωστόσο, στις αρχές της
δεκαετίας του ’90 επέστρεψε στην ιδιοκτησία των Sternberg που
μετακόμισαν στο κάστρο. 
 
Τμήμα του κάστρου είναι ανοικτό στο κοινό. Η ξενάγηση
περιλαμβάνει επίσκεψη σε 15 δωμάτια που είναι πλούσια
επιπλωμένα με πίνακες και οικογενειακές συλλογές. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει η συλλογή των χαλκογραφιών που
χρονολογούνται στον Τριακονταετή Πόλεμο και των αργυρών
μινιατούρων από τον 17ο αιώνα. 
 
Από την κορυφή του απότομου βραχώδους υψώματος, όπου
βρίσκεται το κάστρο, κανείς δεν θα ήθελε να βρισκόταν στην
θέση των πολιορκητών. Το Cesky Sternberk καταλήφθηκε μόνο

μία φορά το 1467 έπειτα από μακρά πολιορκία από τα βασιλικά στρατεύματα. Στην επόμενη ανακαίνιση ενισχύθηκαν
οι άμυνες του κάστρου. Η παρούσα αρχιτεκτονική μορφή του κάστρου είναι αποτέλεσμα σταδιακών αλλαγών και
ανακατασκευών ανά τους αιώνες. Αν και εξωτερικά το κάστρο διατήρησε πολλά χαρακτηριστικά Μεσαιωνικού
οχυρού, το εσωτερικό του υιοθετεί στοιχεία του Μπαρόκ ρυθμού ζωής της αριστοκρατίας. 
 
Κάτω από το κάστρο, στους πρόποδες του λόφου κατά μήκος του ποταμού Sazava βρίσκεται η ομώνυμη πόλη.
Μπορείτε να φτάσετε εκεί με τρένο. Το ταξίδι με τρένο στην κοιλάδα Sazava, γνωστή ως Posazavsky Pacific είναι ένα
από τα πιο εντυπωσιακά στην Τσεχία. Συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα κατά τους θερινούς μήνες ο Εθνικός
Σιδηροδρομικός Οργανισμός βάζει ειδική τουριστική γραμμή με ιστορική ατμομηχανή που διασχίζει την κοιλάδα. 

 

www.hradceskysternberk.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Cesky Sternberk 1, τηλ. (00420) 317 855 101, e-mail: hradcs@iol.cz 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τρένο – υπάρχουν λίγα απευθείας τρένα. Αν διαλέξετε άλλο τρένο, τότε θα πρέπει να αλλάξετε Cercany. Τρένα από το Cercany
φεύγουν από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Hlavni nadrazi) τουλάχιστον κάθε ώρα. Διάρκεια ταξιδιού: 2 ώρες και 15
λεπτά.  
 
Λεωφορείο –  απευθείας δρομολόγια λίγες φορές την ημέρα. Αν διαλέξετε άλλο λεωφορείο, θα πρέπει να αλλάξετε στο Benesov
ή Vlasim. Όλα τα λεωφορεία φεύγουν από το σταθμό του μετρό Roztyly. Διάρκεια ταξιδιού: περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. 
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την Εθνική D1 με κατεύθυνση προς το Μπρνο. Το κάστρο βρίσκεται μόνο τρία χιλιόμετρα
από την εθνική – βγείτε στην έξοδο 41 (Sternov). Διάρκεια ταξιδιού: 30 λεπτά. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Κάστρο Krivoklat 
Ένα οχυρό και ένα μέρος χαλάρωσης 
 
Στο δάσος δυτικά της Πράγας στο κέντρο της προστατευμένης περιοχής του Krivoklatsko βρίσκεται ένα από τα πιο
όμορφα κάστρα της Τσεχίας – το Krivoklat. Αν και το όνομά του έχει το περίεργο γράμμα «ř» που πιθανόν να μην
μπορέσετε ποτέ να το προφέρετε σωστά, αυτό δεν σας εμποδίζει από το να επισκεφθείτε το κάστρο.  

 
Ανά τους αιώνες το Krivoklat ήταν βασιλικό κάστρο μεγάλης
σημασίας μια και αποτελούσε στάση στο ταξίδι του βασιλιά προς
την Γερμανία. Ωστόσο, οι ευγενείς το χρησιμοποιούσαν ως βάση
για τις κυνηγετικές τους εξορμήσεις στα γύρω δάση και ως χώρο
κράτησης εξεχόντων φυλακισμένων. Ο Άγιος Ρωμαϊκός
Αυτοκράτορας Κάρολος IV κρατείτο στο Krivoklat κατά την
νεανική του ηλικία από τον πατέρα του. Αν και αργότερα δεν
απεχθανόταν το κάστρο, προτιμούσε το καινούριο του κάστρο
Karlstejn.  
 
Από απόσταση το Krivoklat μπορεί να μοιάζει αυστηρό αλλά θα
σας εκπλήξει η φινετσάτη εσωτερική του διακόσμηση. Το
παρεκκλήσι του κάστρου σε Γοτθικό ρυθμό και το εξαιρετικό

χαραγμένο ιερό αποτελεί μοναδικό παράδειγμα τέχνης του 15ου αιώνα. Της ίδιας περιόδου είναι και το εξαιρετικά
διακοσμημένο ανάγλυφο έμβλημα του Τσέχικου βασιλείου με τα αρχικά των βασιλέων πάνω από την πύλη εισόδου
του κάστρου. Δύσκολα μπορείτε να πιστέψετε ότι είναι σμιλεμένο σε πέτρα. 
 
Οι υπόγειες φυλακές και ο χώρος βασανιστηρίων του κάστρου με την συλλογή 
Μεσαιωνικών οργάνων βασανισμού αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για την 
χρήση του Krivoklat ως φυλακή. Οι ενδιαφερόμενοι για την πολιτιστική ιστορία θα 
θαυμάσουν μία μοναδική έκθεση Γοτθικών πινάκων και γλυπτών, μια βιβλιοθήκη 
με 52.000 τίτλους, ένα πλούσιο μουσείο και την πινακοθήκη που ιδρύθηκε από 
τους παρόντες αριστοκράτες ιδιοκτήτες του κάστρου, 
 
Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και εορτασμοί καθώς και παραδοσιακές 
εκθέσεις χειροποίητων αντικειμένων πραγματοποιούνται αρκετά συχνά στο 
κάστρο το Πάσχα. Κατασκευαστές κεραμικών, όπλων, καλαθιών και γλυπτές προσφέρουν τα προϊόντα τους με
μικρούς πάγκους στην αυλή του κάστρου. Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε αντίγραφα Γοτθικών δισκοπότηρων και
δερμάτινων προϊόντων καθώς και σπαθιά, ασπίδες και πέλεκες. Οι απαιτητικοί πελάτες μπορούν να βρουν ακόμα
και ολόκληρη πανοπλία ιππότη. 

 

www.krivoklat.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Krivoklat 47, τηλ. (00420) 313 558 440, e-mail: krivoklat@stc.npu.cz 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τρένο – φεύγουν από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Hlavni nadrazi) σχεδόν κάθε ώρα. Υπάρχει ένα απευθείας τρένο που
φεύγει το πρωί από την Πράγα - Smichov. Αλλιώς θα πρέπει να αλλάξετε τρένο στο Beroun.  Διάρκεια ταξιδιού: 1 ώρα και 30
λεπτά.  
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την οδό Νο.6 με κατεύθυνση προς το Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά την περιοχή Jenec στρίψτε
στην οδό Νο.201, που οδηγεί απευθείας στο Krivoklat. Διάρκεια ταξιδιού: 45 λεπτά. 
 
 



 
 

Κάστρο Nelahozeves 
Το κάστρο των τεχνών και της μουσικής 
 
Το όμορφο κάστρο του Nelahozeves είναι η οικία μιας άλλης σημαντικής αριστοκρατικής οικογένειας – των
Lobkowicz. Το κτίριο με τρις τρεις πτέρυγες είναι ένα μοναδικό παράδειγμα της Τσέχικης Αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής. Το κάστρο διατήρησε την εξαιρετική μορφή του χωρίς ιδιαίτερες τροποποιήσεις στα χρόνια μετά την

Αναγέννηση. Εκτός από το κάστρο ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει μία από
τις μεγαλύτερες και καλύτερες ιδιωτικές συλλογές παλαιάς τέχνης στην
Ευρώπη. 
 
Η πινακοθήκη των Lobkowicz προσφέρει ένα δείγμα Ευρωπαϊκής τέχνης έξι
αιώνων από την Αναγέννηση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Διατηρεί
έργα προσωπικοτήτων όπως του Lucas Cranach του Πρεσβύτερου, Paolo
Veronese, Peter Paul Rubens και Diego Velasquez. Ο πιο πολύτιμος πίνακας
της συλλογής είναι ο “Haymaking” του Pieter Bruegel του Πρεσβύτερου. Οι
άλλοι πίνακες που ολοκληρώνουν την σειρά αυτής της περιόδου
φυλάσσονται στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης στην Βιέννη και του
Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης.  

 
Αλλά και η πόλη του Nelahozeves είναι γνωστή ως η γενέτειρα του Τσέχου συνθέτη 
Antonin Dvorak (1841-1904), γιο ενός κρεοπώλη. Το σπίτι, όπου έζησε ο Dvorak και εκεί 
όπου ο πατέρας του διατηρούσε pub, τώρα είναι μουσείο. Κάθε χρόνο εδώ και μία 
δεκαετία πραγματοποιείται ο Κύκλος Συναυλιών του Nelahozeves της Μουσικής του 
Dvorak από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο.  
 
Αν φτάσετε στο κάστρο μ’ αυτοκίνητο, μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψη στο 
Nelahozeves με την κοντινή πόλη του Melnik, την ιστορική πόλη και το κάστρο, εκεί όπου 
ενώνονται οι ποταμοί Έλβας και Μολδάβας. Στη νότια πλευρά του κάστρου στο κέντρο 
της πόλης καθώς και στους γύρω λόφους υπάρχουν αμπελώνες. Δημοφιλές στοιχείο της 
ξενάγησης στο κάστρο είναι η επίσκεψη στα κελάρια του κάστρου που χρονολογούνται 
στον 14ο αιώνα. Λέγεται, μάλιστα, ότι κρασί παράγεται στο Melnik πάνω από 1000 χρόνια. Ο καλλιεργητής του
πρώτου αμπελώνα λέγεται ότι ήταν η Πριγκίπισσα (Αγ.) Ludmila του Οίκου των Premyslid. Η οινοπαραγωγική
περιοχή του Melnik είναι, επίσης, μοναδική μια και είναι ένας από τους βορειότερους αμπελώνες στην Ευρώπη. 

 

www.lobkowiczevents.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Κάστρο Nelahozeves, τηλ. (00420) 315 709 111, e-mail: info@lobkowiczevents.cz,  
rezervace@lobkowicz.cz – κρατήσεις ξεναγήσεων 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τρένο – φεύγουν για το Nelahozeves από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Masaryk (από τον σταθμό του μετρό “Namesti
Republik”) σχεδόν κάθε ώρα. Διάρκεια ταξιδιού: περίπου 1 ώρα.  
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την Εθνική D8 με κατεύθυνση προς το Teplice. Στην έξοδο 9 (Uzice) στρίψτε στην οδό
Νο.608. Διάρκεια ταξιδιού: 30 λεπτά. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ο Παράδεισος της Βοημίας 
Η περιοχή με τα εύφορα λιβάδια και τις βραχώδεις πόλεις 
 

 
Ο Παράδεισος της Βοημίας (Cesky raj) είναι μία γραφική περιοχή που βρίσκεται
100χλμ. βορειοανατολικά της Πράγας. Είναι μοναδική για την διαφορετικότητα
και βιοποικιλότητά της και τον αριθμό των πολιτιστικών μνημείων. Το σήμα
κατατεθέν ολόκληρης της περιοχής είναι τα ερείπια του κάστρου Trosky – τα
απομεινάρια του μεσαιωνικού πύργου πάνω σε δύο βράχους με κωνοειδές
σχήμα. Από απόσταση φαίνονται σαν βραχώδεις γίγαντες και σύμφωνα με τον
θρύλο αποκαλούνται «η Κόρη και η Μάγισσα». 
 
Ωστόσο, για αρκετούς επισκέπτες ο Παράδεισος της Βοημίας χαρακτηρίζεται
από τις βραχώδεις μορφές που αποτελούν τμήμα 
του δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Πάρκων 

της UNESCO. Πρόκειται για φανταστικούς φυσικούς λαβύρινθους φαραγγιών και 
βράχους, που διαμορφώθηκαν από τους αέρηδες και το νερό στο πέρασμα 
εκατομμυρίων ετών. Ο Παράδεισος της Βοημίας προσελκύει λάτρεις της πεζοπορίας, 
που θεωρείται δημοφιλής. Το Club Πεζοπορίας της Τσεχίας ιδρύθηκε το 1888 και διατηρεί 
ένα πυκνό δίκτυο φυσικών μονοπατιών στην περιοχή καθώς και σκάλες για ευκολότερη 
πρόσβαση σε σημεία με θέα στην κορυφή των βράχων.  
 
Πολλές τοποθεσίες είναι εύκολα προσβάσιμες με ποδήλατο, που μπορείτε να τα 

ενοικιάσετε από τα ειδικά καταστήματα αλλά και τους σιδηροδρομικούς
σταθμούς στο Turnov και το Jicin, μία υπηρεσία που παρέχεται από τον Τσέχικο
Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Λάτρεις της αδρεναλίνης θεωρούν τον Παράδεισο
της Βοημίας αρκετά ενδιαφέρων. Οι βραχώδεις μορφές του Παραδείσου της
Βοημίας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για ορειβάτες και υπάρχουν και
αρκετά σημεία για παρά πέντε. 
 
Η πόλη του Turnov, που είναι εύκολα προσβάσιμη από την Πράγα με τρένο ή
λεωφορείο, είναι μία καλή αφετηρία για ταξίδια στην γύρω περιοχή. Βρίσκεται
μόνο 5χλμ. από τους βράχους, ενώ τα ερείπια του Trosky απέχουν 15χλμ.
νοτιοανατολικά από την πόλη. Από το Turnov ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει
το κάστρο Hruby Rohozec ή το μοναδικό μουσείο ορυκτολογίας και

κοσμημάτων. Μεταξύ άλλων, ο Παράδεισος της Βοημίας είναι μία σημαντική πηγή γρανάτη, παραδοσιακός λίθος
της Τσεχίας για κοσμήματα. Μετά την επεξεργασία του ο λίθος παίρνει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. 

 

www.cesky-raj.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Namesti Ceskeho raje 26, Turnov, τηλ.(00420) 481 366 255, e-mail: info@turnov.cz 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τρένο – φεύγουν για το Turnov από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Hlanvi nadrazi) σχεδόν κάθε ώρα. Διάρκεια ταξιδιού: 2-3
ώρες.  
 
Λεωφορείο: αρκετά συχνά φεύγουν λεωφορεία για το Turnov από το σταθμό Frolenc ή Cerny Most. Διάρκεια ταξιδιού: 1 ώρα και
30 λεπτά. 
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την οδό R10 με κατεύθυνση προς το Liberec. Διάρκεια ταξιδιού: 1 ώρα. 
 
 



 
 

Οχυρό Terezin 
Μπροστά στις πύλες του γκέτο 
 
Το οχυρό Terezin σε ρυθμό Μπαρόκ είναι γνωστό με την Γερμανική του ονομασία του «Teresienstadt». Η οχυρωμένη

πόλη μετατράπηκε από τους Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε
στρατόπεδο συγκεντρώσεως – ένα γκέτο, απ’ όπου πέρασαν περίπου 140.000
Εβραίοι απ’ όλη την Ευρώπη πριν την μεταφορά τους στα στρατόπεδα
εξολόθρευσης που βρίσκονταν ανατολικά. Περίπου 35.000 άνθρωποι άφησαν
την τελευταία τους πνοή στην πόλη. Το Μικρό Οχυρό κοντά στο γκέτο
εξυπηρετούσε ως φυλακή της Γκεστάπο. Γι’ αυτό μετά το τέλος του πολέμου το
Terezin ανακηρύχθηκε Μνημείο Παθών. 
 
Το οχυρό είναι ένα αξιόλογο μνημείο από αρχιτεκτονικής απόψεως. Η
κατασκευή του διήρκησε περισσότερα από 
10 χρόνια και η οχυρωμένη έκταση 

ξεπερνάει τα 400 εκτάρια. Υπάρχουν περίπου 30χλμ. υπόγεια περάσματα που 
ενώνουν διαφορετικά τμήματα του οχυρού. Αν κρινόταν απαραίτητο, το οχυρό 
μπορεί να πλημμυρίσει τεχνητά. Από την αρχιτεκτονική του μέχρι την κατασκευή 
του το Terezin είναι ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα οχυρωμένα κτίρια σ’ 
όλο τον κόσμο. Η τελευταία βελτίωση της οχύρωσης πραγματοποιήθηκε στα 
τέλη του 18ου αιώνα.  
 
Για να μην ξεχαστεί η περίοδος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, χτίστηκε το Μουσείο 
του Γκέτο και δημιουργήθηκε εκθεσιακός χώρος στους στρατώνες του 
Magdebursk, όπου έδρευαν τα συμβούλια των πρεσβυτέρων και η Εβραϊκή 
αυτοδιοίκηση. Σήμερα το Μικρό Οχυρό είναι μουσείο. Το Terezin προσπαθεί 
σήμερα να γίνει πολιτιστικό κέντρο και μέρος συνάντησης των νέων. Τα παλιά 
κτίρια που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό σταδιακά ζωντανεύουν μέσα από 
τις εκθέσεις σύγχρονης τέχνης και μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.  
 
Μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Terezin και την αντίπερα όχθη του Έλβα βρίσκεται η ιστορική πόλη του Litomerice.
Ενδιαφέρον προκαλεί η μεγάλη πλατεία της πόλης που περιτριγυρίζεται από σπίτια με καμάρες, αρκετά κάστρα και
τα διατηρητέα τείχη της παλιάς πόλης. Ο επισκέπτης εκεί θα βρει την Πινακοθήκη της Βόρειας Βοημίας, ένα
σημαντικό μουσείο τέχνης με αρκετές εκθέσεις και μία εξαιρετική συλλογή παλαιών τεχνών της Τσεχίας. 
 

 

www.pamatnik-terezin.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Το μνημείο Terezin, τηλ. (00420) 416 782 225, e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz 
Mirove namesti 15/7, Litomerice, τηλ. (00420) 416 732 440, e-mail: info@litomerice.cz 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Λεωφορείο: για το Terezin και το Litomerice φεύγουν από τον σταθμό Florenc σχεδόν κάθε ώρα. Διάρκεια ταξιδιού: 1 ώρα. 
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την Εθνική D8 με κατεύθυνση προς Teplice. Βγείτε στην έξοδο 35 (Doksany) και στρίψτε
στην οδό Νο.608.  Διάρκεια ταξιδιού: 45 λεπτά. Η Litomerice βρίσκεται μόνο 5 χλμ. μακριά από το Terezin. 
 
 
 
 
 



 
 

Svata Hora κοντά στο Pribram 
- ένας χώρος προσκυνήματος 
Μυστήριο πάνω και κάτω από το βουνό 
 
Η Svata Hora (το Ιερό Όρος) κοντά στο Pribram είναι σημαντικό μέρος προσκυνήματος της Παρθένου Μαρίας για
όλη την Ευρώπη. Το μεγάλο σύμπλεγμα με τον καθεδρικό και τα πολυάριθμα παρεκκλήσια κατασκευάστηκε τον 17ο

αιώνα στο μέρος, όπου βρισκόταν μία εκκλησία Γοτθικού ρυθμού. Οι πιο διακεκριμένοι καλλιτέχνες εκείνης της
εποχής εργάστηκαν στην διακόσμηση της Βασιλικής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το προσκύνημα βρίσκεται στην
κορυφή ενός λόφου πάνω από την πόλη και συνδέεται με το
κέντρο της πόλης με μία σκάλα Μπαρόκ ρυθμού 365
σκαλοπατιών! Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους προσκυνητές
είναι το θαυματουργό γλυπτό της Παρθένου Μαρίας. Το
κύριο προσκύνημα γίνεται πάντα την τρίτη Κυριακή της
Πεντηκοστής. Το σύμπλεγμα είναι ανοικτό στο κοινό και ο
επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει την ξενάγηση. 
 
Το Pribram ήταν κάποτε σημαντική πολύ μεταλλωρύχων.
Σήμερα κανέναν ορυχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αν και
κάποια έχουν διατηρηθεί ως τεχνικά μνημεία που
συντηρούνται από το Μουσείο των Μεταλλωρυχείων. Στο
κάστρο του Pribram ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την

μόνιμη έκθεση φωτογραφίας του Frantisek Drtikol (1883 – 1961), που γεννήθηκε στην πόλη, και το μουσείο της
Αντίστασης ενάντια στον Κομμουνισμό. Σε μικρή απόσταση από την πόλη βρίσκεται το μνημείο Vojna, ένας από
τους χώρους κράτησης πολιτικών κρατούμενων την δεκαετία του ’50, που σήμερα είναι μουσείο. 

 

www.pribram-city.cz 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Tyrsova 106, Pribram, τηλ. (00420) 318 402 381, e-mail: info@pribram-city.cz 
 
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Λεωφορείο: απευθείας δρομολόγια φεύγουν τουλάχιστον κάθε μία ώρα από το Na Knizeci (στάση μετρό “Andel”). Διάρκεια
ταξιδιού: 1 ώρα. 
 
Αυτοκίνητο – από την Πράγα παίρνετε την Οδό R4 με κατεύθυνση προς Pisek. Στο τέλος της Εθνικής στρέψτε στην οδό Νο.18.
Διάρκεια ταξιδιού: 1 ώρα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


