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Prága
Áttekintés
Prága lassan –érthetően- Európa egyik legnépszerűbb turista úticéljává érik. A Cseh Köztársaság fővárosát -amely
Európa egyik legszebbje-, a Vltava (Moldva) folyó mentén találjuk.
A város története több száz évre nyúlik vissza. Gazdag építészeti öröksége a román- és gót stílusoktól a
reneszánszig és a barokkig terjed, mindez szerencsével átvészelte a Második Világháborút is. Nem meglepően a
város történelmi központja, számos szűk utcácskájával, megannyi régi templomával és kertjével, az UNESCO
Világörökség része, 1992 óta.
Prága történelmi emlékművek egyedi gyűjteményét vonultatja fel. Ezek legtöbbje a Prágai Várban található,
amely a város fölé magasodik, minden művészeti stílus és mozgalom mintáját hordozza. A város történelmi
központját a Moldva mindkét partján találjuk, ez 6, előzőleg független városi egységből állt össze, amelyet a 18.
században egyesítettek. Ennek részei a Stare Mesto (Óváros), Josefov (a régi zsidó városrész fennmaradt része –
mára az Óvároshoz tartozik), Nove Mesto (Újváros), Mala Strana (Alsó városrész), valamint a Hradcany és a
Vysehrad. Természetesen a történelmi emlékművek, múzeumok és galériák nagy része itt tömörül.
2000-ben Prágát választották Európa Kulturális Fővárosává, azóta is temérdek látnivaló és program várja a
látogatókat. A várost leginkább sétálva fedezhetjük fel, az Óváros pedig a legnagyobb előadásoknak és
bevásárlóközpontoknak ad otthont, amelyek kézműves és üveges termékek széles választékát kínálják.
A Wenceslas tér a modern Prága központja, valamint itt tartották azokat a tüntetéseket is, amelyek a
kommunizmus legyőzéséhez vezettek. A közelben találjuk a Lucerna átjárót, amely egy gyalogos átkelő a
Lucerna palota alatt: itt színházakat és kávézókat találunk.
Prága hihetetlen vendégszerető város. Éttermei helyi és nemzetközi ételeket is kínálnak, amely minden
pénztárcának megfelel. Köztük különleges halakat, szarvast, vegetáriánus és kóser ételeket is kóstolhatunk.
Borbárok, sörházak, kávéházak, internet kávézók, cukrászdák, teaházak és nightklubok is várnak bennünket,
széles programkínálattal.
Az ország kultúráját és stílusát leginkább ételein keresztül lehet felfedezni. A cseh konyhát a látogatók legtöbbje
elismeri. Számos klasszikus ételt, köztük a disznóhúst káposztával és dödöllével, marhahátszínt, vagy schnitzelt
krumplisalátával, sült disznólábat, vagy akár a tejszínes-túrós gyümölcsgombócokat is megkóstolhatjuk. Emellett
számos regionális különlegességet is találunk, köztük krumpli- és gombaételeket, valamint olyan desszerteket,
mint a híres Bohém és Morávi sütemények.
Prágában a jó ételekhez hozzátartozik a cseh nemzeti ital – a sör. A világon ismert sörök közül az egyik
legrégebbi a Pilsner, amelyet Plzen-ben, nyugat- Bohémiában csapolnak. Emellett számos kiváló világos- és
barnasört kóstolhatunk. Köztük a Budvar, Radegast, Gambrinus, Smíchovské, Kozel, Bernard, Krusovice, és még
megannyi más márka képviselteti magát. Ízeltes cseh és morávi borokat is kínálnak. Míg a férfiak a festői
sörözőket látogatják, a nők a helyi cukrászdákba látogatnak, ahol édes desszerteket és kávét iszogatnak. Mindkét
nem számára ideális hely a borozók egyike. Az éttermek és bárok ára a típustól, vagy a helyszíntől is függhet.
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