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Praga
Wstęp
Trudno się dziwić, że Praga jest jednym z najpopularniejszych celów podróży w Europie. Stolica Republiki
Czeskiej położona jest w sercu miasta obok rzeki Wełtawy i mówi sie, że jest jednym z najpiękniejszych miast w
Europie.
Miasto ma bardzo bogate dziedzictwo architektoniczne, od czasów romańskich, poprzez gotyk do renesansu i
baroku. Zabytki są niezwykle dobrze zachowane, przetrwały II wojnę światową niemalże nienaruszone. Nic
dziwnego, że historyczne centrum z labiryntem brukowanych uliczek, niezliczonymi starymi kościołami i
dziedzińcami zostało wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO w 1992.
Miasto przedstawia unikalną kolekcję historycznych zabytków. Wśród nich znajduje się zamek wznoszący się nad
miastem, okaz wszystkich artystycznych stylów i ruchów. Historyczne centrum miasta położone jest po obu
brzegach rzeki Wełtawy i składa się z 6 niegdyś niezależnych jednostek miejskich, które połączono w XVIII
wieku. Są to: Stare Mesto (Stare Miasto), Josefov (zachowana część dawniejszego Miasta Żydowskiego – dzisiaj
część Starego Miasta), Nove Mesto (Nowe Miasto), Mala Strana (Mniejsze Miasto), Hradcany i Vysehrad.
Naturalnie, większość historycznych zabytków, muzeów i galerii skoncentrowana jest właśnie tutaj.
W 2000 roku Praga została wybrana na Europejską Stolicę Kultury. Miasto najlepiej zwiedzać na pieszo, a na
Starym Mieście znajdują się liczne najwybitniejsze atrakcje turystyczne oraz najlepsze sklepy oferujące wspaniały
wybór wyrobów rękodzielniczych i szklanych.
Plac Wenceslas jest centrum nowoczesnej Pragi i miejscem demonstracji, które doprowadziły do obalenia
komunizmu. Niedaleko znajduje się Lucerna Passage, zamknięty dla ruchu kołowego kompleks zabudowań
prowadzący do Pałacu Lucerna, w którym mieszczą się teatry i kawiarenki.
Mieszkańcy Pragi są bardzo gościnni. Restauracje oferują zarówno międzynarodową, jak i narodową kuchnię w
różnych cenach. Wśród potraw znajdują się ryby, sarnina, ale są także restauracje wegetariańskie i koszerne.
Ponadto są bary serwujące wino, hale piwne, kawiarenki, kafejki internetowe, cukiernie, herbaciarnie oraz kluby
nocne oferujące zróżnicowane programy rozrywkowe.
Odkrywanie kultury i stylów często najlepiej doświadczać poprzez kulinarne oferty miasta. Kuchnia czeska jest
bardzo ceniona przez większość turystów. Charakteryzuje się wieloma klasycznymi potrawami, takimi jak
wieprzowina z kiszoną kapustą i kluskami, befsztyk z wołowiny, pomidory, koper, grzyby, sosy z kluskami i
wołowiną lub sznyclem ze specjalną sałatką ziemniaczaną, pieczone nóżki wieprzowe lub kluski owocowe
posypane serkiem wiejskim i cukrem. Do regionalnych specjałów należą różne dania z ziemniaków i grzybów
oraz desery, takie jak słynne ciasta cygańskie i morawskie.
W Pradze obiad będzie dobry tylko wtedy, gdy poda się do niego narodowe, czeskie piwo. Na pierwszym miejscu
na świecie znajduje się słynny Pilsner, warzony w Plzen, w mieście w zachodniej części Czech - Bohemii.
Dostępne są również inne jasne i ciemne piwa. Wśród nich są: Budvar, Radegast, Gambrinus, Smíchovské, Kozel,
Bernard, Krusovice i wiele innych. Czeskie i morawskie wina są wspaniałe. Tradycją wśród mężczyzn jest
wychodzenie do barów piwnych, a wśród kobiet odwiedzanie cukierni, oferujących szeroki wybór słodkich
deserów i pysznej kawy. Zarówno kobiety jak i mężczyźni lubią stylowe bary serwujące wino. Ceny w
restauracjach i barach różnią się w zależności od typu, standardu lub lokalizacji.
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