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Prága
Látványosságok
Prágai Vár
A vár talán a város legnépszerűbb látnivalója, hiszen Prága bármely pontjáról észre lehet venni. A cseh hercegek
és királyok lakóhelye 1918 óta elnöki rezidenciaként szolgál. Az óriási épület 45 hektáron terül el, gyönyörű
kerteket, 3 udvart és erődöket is magába foglal. A leghíresebb látnivalója a Szent Vitus Katedrális, amelyet
1344-ben kezdtek el építeni, de 1929-ig nem fejezték be. Más publikus épületet is találunk, köztük a régi Királyi
Palotát, a Szent Wenceslas Kápolnát, valamint a Szent Vojtech Kápolnát.

Mala Strana
Prága talán legfestőibb kerülete a Mala Strana, amely szűk utcácskáival igazi látnivaló. Számos reneszánsz és
barokk templomot, valamint palotát vonultat fel, köztük a Vallenstein Kastélyt, a Szent Miklós templomot és a
Nagyasszonyunk templomot.

A Károly híd
Az Óvárost az Alsó városrésszel összekötő híd egy hagyományos találkozóhellyé vált. Itt mindig utcai előadók
szórakoztatják a közönséget, valamint több bódét is találunk, amelyek bizsukat és kézműves termékeket kínálnak.

A Loreta templom
Hradcany kerületétől nyugatra, egy rövid sétányira találjuk a Loreta templomot. 1626 és 1750 között építették
barokk stílusban – kiváló látnivaló. Az első emeleten található kincstárban néhány gyönyörű vallásos emlékre
lelhetünk, köztük egy szentségtartóra, amely gyémántok ezreivel van díszítve.

Az Óváros tér
A tér nagyobb részét már átadták a gyalogosoknak, így számos étteremnek és kávézónak ad otthont, amelyek
kiköltöznek az utcákra a nyáron. A teret az Óváros-háza veszi körül, amelyet 1338-ban építettek, emellett itt
található a Boldogasszony templom is, a maga két 70 méteres tornyával.

A régi Zsidó Negyed
A Pinkas Zsinagóga Európa legnagyobb működő zsinagógája, amelyben a holokauszt áldozatainak állított emléket
is találunk. Érdemes még meglátogatni a spanyol zsinagógát, amely az emancipáció óta mutatja be a zsidóság
történetét.

Petrin hegy
A hegyről rendkívüli kilátás nyílik a városra. Gyalog is megmászhatjuk, de használhatjuk a libegőt is.
Felmehetünk a Petrin Toronyba is, amely az Eiffel torony 62 méteres mása – ezt az 1891-es Prágai Kiállítás
alkalmából építették.

Szent Miklós templom (Chram Sv. Mikulase), a Malostranske namesti-n
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A templomot 1704 és 1755 között építették, az úgynevezett barokk prága egyik legszignifikánsabb történelmi
építménye. Tornya rendkívüli kilátást nyújt az alsó városrészre, emellett egy állandó kiállításnak is otthont ad,
amelyet a Prágai Kórus Zenéjének neveznek. A kiállítás a város jelentős zenei hagyományára hívja fel a
figyelmet.

Boldogasszony templom – a Prága Bambino
A templom egy korai, 1611, 1634-1669-es évekből származó épület, amelyek a Karmelita Rend épített újjá.
Világszerte ismerik a Prága Bambino – viaszból készült Jézus-szobráról, amelyet a templom Lobkowiczi
Polyxenától kapott (1628).

Loreta
A Loreta egy Mária-kegyhely, amely az itáliai Santa Casa mása: megtalálható benne a Mindenható temploma is.
A területet egy kolostor és kápolnák veszik körül, a harangtoronyban pedig 27 harang hirdeti az “Ezerszer
köszöntünk Téged” című Mária éneket, 9 órától este 6 óráig. A liturgikus kincstár legféltettebb darabja az
úgynevezett Loreta-kincs.

Ctenice Kastély
A kastély egy egyedi építmény, amelyet a Prága körüli gót erődítmény övez. Először egy szállítmányozási
múzeum nyílt itt: ősrégi díszfogatokat, szerszámokat, valamint más történelmi tárgyakat találunk itt.

Szellemek
Prága gót várai és kastélyai számos kísértettörténetet szültek már. A TV sorozat, a “Most Haunted Live 2010:
Gothic Prague – Evil Within” idén már ellátogatott a városba, hogy bizonyítsa –vagy épp cáfolja- a különös
lények létezését.
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