ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΑΣ
Μια πόλη που διαφυλάσσει την ταυτότητα και τον συναισθηματισμό της. Μεσαιωνική γοητεία, αρχιτεκτονικά ρεύματα
με δόσεις από γοτθικό, μπαρόκ, αναγεννησιακό και αρ νουβό, 350 θέατρα, όπερα, 25 μουσεία, 100 πινακοθήκες και
αμέτρητα τζαζ κλαμπ. Από το 1992, το ιστορικό κέντρο της Πράγας ανήκει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της
ΟΥΝΕΣΚΟ. Είναι χωρίς αμφιβολία από τις πόλεις με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ευρώπη.
Πρωτεύουσα, που για χρόνια αποτέλεσε την έδρα των Βασιλέων της Βοημίας, κάποιοι εκ των οποίων κυβέρνησαν
αργότερα ως αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς και σημαντικότατο εμπορικό κέντρο, το οποίο
προσέλκυε εμπόρους από όλη την Ευρώπη.
Τα πρώτα σημάδια ζωής της πόλης εντοπίζονται στο δεύτερο μισό του 9ου αιώνα, όταν ο Πρίγκηπας Borijov I έκτισε το
κάστρο Βύσεχραντ στην όχθη του Μολδάβα. Αργότερα αναπτύχθηκαν οικισμοί γύρω από το Κάστρο που χώρισαν την
Πράγα σε μικρότερες πόλεις: η Παλιά Πόλη (stare mesto), η αποκαλούμενη coput regni (Η Κεφαλή του Βασιλείου), η
μικρή πόλη (mala strana), η Νέα Πόλη (nove mesto) και η Καστρούπολη (Hradcany).

Η Δημοκρατία της Τσεχίας
Η Τσεχία βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά της Ευρώπης. συνορεύει με την Πολωνία στο Βορρά, τη Γερμανία στα
δυτικά, την Αυστρία στο νότο, και τη Σλοβακία στην ανατολή. Η ιστορική Πράγα, ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο,
είναι η κύρια και μεγαλύτερη πόλη της. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι το Μπρνο, η Οστράβα και το Πίλσεν. Η χώρα
αποτελείται από δύο ιστορικές περιοχές, τη Βοημία και τη Μοραβία, τμήμα της Σιλεσίας και μικρά τμήματα που
παλιότερα ανήκαν στη νότια Αυστρία.
Η Βοημία στη δύση αποτελείται από μια λεκάνη, που στραγγίζεται από τους ποταμούς Έλβα και Μολδάβα, που
περιβάλλονται από χαμηλά βουνά. Η Μοραβία, στο ανατολικό μέρος, είναι επίσης αρκετά λοφώδης και διασχίζεται
κυρίως από τον ποταμό Μοράβα και Όντερ. Τα ποτάμια της Τσεχίας χύνονται σε τρεις διαφορετικές θάλασσες: τη
Βόρεια Θάλασσα, τη θάλασσα της Βαλτικής και τη Μαύρη Θάλασσα. Το τοπικό κλίμα είναι συγκρατημένο με τα θερμά
καλοκαίρια και τους κρύους, νεφελώδεις, υγρούς χειμώνες. Μετά το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989
(Βελούδινη Επανάσταση) ακολούθησε η διάλυση της Τσεχοσλοβακίας σε δύο κράτη το 1993: Σλοβακία και Τσεχία, που
παραμένουν στενοί συνεργάτες.
Η Τσεχία είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και κράτος‐μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η
Μαΐου του 2004.
Πληθυσμός:
10.230.000
Η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Τσέχοι (95%) και μιλά Τσέχικα. Μεταξύ των μειονοτήτων είναι οι Σλοβάκοι, οι Ρομά,
οι Πολωνοί και διάφοροι άλλοι.
Θρησκεία
Σύμφωνα με μια απογραφή του 2002, 39,9% της χώρας είναι άθεοι, 39,2% Καθολικοί, 0,7% Προτεστάντες, και 13,2%
άλλες θρησκείες.
Οικονομία
Από τα σταθερότερα και ακμάζοντα μετα‐κομμουνιστικά κράτη. Η τσεχική κυβέρνηση έχει εκφράσει επιθυμία να
υιοθετήσει το Ευρώ το 2010. Το 2001, οι συνολικές αποδοχές από τον τουρισμό έφθασαν τα 4.3 δισεκατομμύρια €,
αποτελώντας το 5,5% του ΑΕΠ και 9,3% των γενικών αποδοχών εξαγωγής. Η βιομηχανία απασχολεί περισσότερα από
110.000 άτομα ‐ πάνω από 2% του πληθυσμού.
Χρονοδιάγραμμα της ιστορίας της Πράγας
• 870 Δημιουργείται το Κάστρο της Πράγας
• 1085 Η Πράγα γίνεται η έδρα των βασιλιάδων ‐ 1ος βασιλιάς Βρατισλάβος ο 2ος της Βοημίας
• 1344 Η επισκοπή της Πράγας γίνεται αρχιεπισκοπή
• 1346 Πρωτεύουσα Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
• 1348 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Πράγας
• 1378 Ανασχηματισμοί του Γιαν Χους
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1419 Πρώτη Εκπαραθύρωση της Πράγας
1420 Μάχη στο βουνό Βίτκοφ ‐ Οι Χουσίτες νικούν τους Σταυροφόρους
1583 Ροδόλφος ο 2ος ‐ πρωτεύουσα Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
1618 Δεύτερη Εκπαραθύρωση της Πράγας ‐ Τριακονταετής Πόλεμος
1621 Εκτέλεση 27 Τσέχων λόρδων στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης μετά τη μάχη στο Λευκό Όρος
1648 Η δυτική όχθη της Πράγας τελεί υπό την κατοχή του σουηδικού στρατού
1741 Κατοχή από γαλλικό και βαυαρικό στρατό
1744 Κατοχή από πρωσικό στρατό
1848 Εξέγερση που συντρίβεται από τον αυτοκρατορικό στρατό
1890 Μεγάλη πλημμύρα προκαλεί ακραίες ζημιές
1918 Πρωτεύουσα της Τσεχοσλοβακίας
1938 Μετά από την πολιτική συμφωνία του Μονάχου, η Γερμανία κατέλαβε το Sudetenland και το 1939
ολόκληρη τη χώρα
1945 Η Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α. διευθύνει το βομβαρδισμό της Πράγας στον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο,
εκατοντάδες κάτοικοι σκοτώνονται από λάθος, καθώς στόχος ήταν η Δρέσδη, 134 χλμ. μακριά.
1948 Κομμουνιστική κατάληψη
1968 Σοβιετική εισβολή στρατού για την καταστολή της Άνοιξης της Πράγας
1989 Η Πράγα είναι το κέντρο της Βελούδινης Επανάστασης
2000 Διαμαρτυρίες αντι‐παγκοσμιοποίησης στην Πράγα
2002 Πλημμύρες στο κέντρο της Πράγας

Άφιξη
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ στην ΠΡΑΓΑ
Απευθείας πτήσεις καθημερινά Αθήνα ‐ Πράγα ή Θεσσαλονίκη ‐ Πράγα με τα αεροσκάφη της CSA (Czech Airlines) σε
συνεργασία με την Ολυμπιακή. Εναλλακτικά περιστασιακά και άλλες εταιρίες.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
Το αεροδρόμιο της Πράγας απέχει από το κέντρο της πόλης περίπου 17 χιλιόμετρα.
Λεωφορείο 119 + μετρό Αγοράστε εισιτήριο 20 κορόνων (από το περίπτερο του αεροδρομίου). Η στάση βρίσκεται
περίπου 100 μέτρα απέναντι από την αίθουσα αφίξεων. Το λεωφορείο θα σας πάει στην στάση του μετρό (γραμμή Α).
Με το ίδιο εισιτήριο στο μετρό πηγαίνετε στην στάση Mustek, στο κέντρο της πόλης.
Με Ταξί από το αεροδρόμιο στην Πράγα
Μπροστά στην αίθουσα αφίξεων υπάρχουν τα ταξί ΑΑΑ. Χρεώνουν 450‐600 κορώνες για να σας πάνε στο ξενοδοχείο
σας.

Συνάλλαγμα
Το νόμισμα της Τσεχίας είναι η κορόνα kc (CZK).
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Υπάρχουν πάρα πολλά, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Μερικά από αυτά είναι ανοιχτά 24 ώρες. Προσοχή!!! Πάντα να
ρωτάτε το netto δηλαδή πόσα θα πάρετε στο χέρι, γιατί πάντα υπάρχουν «ψιλά γράμματα» άσχετα με τις τιμές
«κράχτες» που βλέπετε. Υπάρχουν όμως και αξιόπιστα ανταλλακτήρια. Οι ξεναγοί μας μπορούν να σας ενημερώσουν
σχετικά.

Μετακινήσεις
Τραμ: Όλη η Πράγα εξυπηρετείται με τακτικά δρομολόγια του τραμ 05:00‐24:00. Τα πιο ενδιαφέροντα δρομολόγια,
που περνάνε από τα κυριότερα αξιοθέατα, είναι το 22 & το 23.
Μετρό: 3 γραμμές. Α (πράσινη), Β (κίτρινη), C (κόκκινη) 05:00‐24:00. Τρεις κομβικοί σταθμοί, όπου διασταυρώνονται 2
γραμμές: Mustek (A/B), Muzeum (A/C), Florenc (B/C). Μέση ώρα αναμονής 5 λεπτά.
Λεωφορεία: Δεν κάνουν διαδρομές μέσα στο κέντρο. Αφετηρίες υπάρχουν στο τέρμα της κάθε γραμμής του μετρό.
14 kc: μία μόνο διαδρομή 20 λεπτών χωρίς αλλαγή του μέσου.
• 20 kc: διαδρομή μέχρι 75 λεπτών με δυνατότητα μετεπιβίβασης σε άλλο μέσο.
• Εισιτήρια
απεριόριστων
διαδρομών
για
24
ώρες,
3
μέρες,
7
μέρες.
Εισιτήρια απεριόριστων διαδρομών πωλούνται στο αεροδρόμιο και σε κάποιες στάσεις του μετρό (Mustek,

Dejvicka
,
Florenc,
Vysehrad,
Τα ακυρώνετε μόνο μία φορά, στο πρώτο μέσο που θα μπείτε.

I.P.Pavlova

).

Ταξί:
Προσοχή!!! Ρωτάτε πάντα την τιμή πριν πάρετε ένα τυχαίο ταξί από το δρόμο!!! Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρίες και
οι οδηγοί πολλές φορές ζητάνε παράλογες τιμές. Μια από τις λίγες αξιόπιστες εταιρίες με λογικές τιμές είναι τα
ραδιοταξί ΑΑΑ. Καλείτε το 14014 και το τηλ. κέντρο τους μιλάει αγγλικά.

Ψώνια
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ (Τσέχικο γυαλί και κρύσταλλα)
Οι Τσέχοι γνώριζαν το γυαλί από τον 9ο αιώνα. Στα μέσα του 13ου αιώνα υπήρχαν στην χώρα αρκετά υαλουργεία.
Η τεχνική του κρυστάλλου αναπτύχθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα. Ήταν εξαιρετικής ποιότητας και ξεπέρασε και το
Murano της Βενετίας.Στην αγορά θα βρείτε διάφορες ποιότητες κρυστάλλου και γυαλικών, χειροποίητα ή
βιομηχανοποιημένα. Φημισμένα και ποιοτικά είναι τα κρύσταλλα της Βοημίας (Bohemian Crystal).
Πολύ γνωστό και ένα από τα καλύτερα του κόσμου είναι το «γυαλί των βασιλιάδων» το Moser. Φιλοτεχνείται στην
λουτρόπολη του Karlovy Vary από το 1857. Η τιμή του βέβαια αντιστοιχεί στην ποιότητα του.
Μαριονέτες
Την εποχή του μπαρόκ εξελίχτηκε το κουκλοθέατρο ειδικά στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Από το 17ο αιώνα
διαδόθηκε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Οι Τσέχοι καλλιτέχνες ανήκουν από τότε στην κορυφή αυτής της
τέχνης. Υπάρχουν διάφορες μαριονέτες, χειροποίητες και μη, ξύλινες ή από άλλα υλικά, για παιδιά και συλλέκτες.
Δημοφιλής είναι η «κακιά μάγισσα», οι Τσέχοι πιστεύουν ότι φέρνει γούρι στο σπίτι.
Ξύλινα παιχνίδια
Υπάρχουν ειδικά καταστήματα που πουλάνε βιομηχανοποιημένα, αλλά και χειροποίητα ξύλινα παιχνίδια.
Πορσελάνη
Η παραγωγή της πορσελάνης άρχισε τον 7ο αιώνα στην Κίνα. Στην Ευρώπη εξελίχτηκε στο Meisen – αρχές του 18ου
αιώνα, και το 1792 άρχισε η τσέχικη παραγωγή. Η παραδοσιακή πορσελάνη είναι σε σχήμα κρεμμυδιού, μπλε χρώμα
σε άσπρο φόντο. Στην Τσεχία παράγεται και η μοναδική ροζ πορσελάνη.
Γκραβούρες
Καλής ποιότητας πωλούνται στις γκαλερί, αλλά και στη Γέφυρα του Καρόλου και το Χρυσό σοκάκι του Κάστρου της
Πράγας.
Κοσμήματα
Στην Τσεχία υπάρχουν τα μοναδικά κοιτάσματα του Μολδαβίτη (Vltavin) και του τσέχικου γρανάτη (Cesky granat).
Πρόκειται για ημιπολύτιμες πέτρες. О γρανάτης έχει το βαθύ κόκκινο χρώμα του αίματος!!! Ο μολδαβίτης έχει πράσινο
χρώμα. Τα κοσμήματα με αυτήν την πέτρα έχουν ιδιαίτερη αξία για τους συλλέκτες. Μόνο ένα εργοστάσιο παράγει
παραδοσιακά κοσμήματα από τον γρανάτη και το δέσιμό τους είναι ειδικό. Δυστυχώς στην αγορά εμφανίζονται και
πολλές απομιμήσεις.
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Στις υπαίθριες αγορές θα βρείτε διάφορα μικροαντικείμενα και αναμνηστικά. Η υπαίθρια αγορά της Παλιάς Πόλης
βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Αστρονομικό ρολόι. Στην οδό Melantrichova θα βρείτε την «λαϊκή» της Παλιάς Πόλης,
με φρούτα και λαχανικά και ανάμεσά τους πάγκοι με αναμνηστικά. Και οι δύο αγορές γίνονται κάθε μέρα από το πρωί,
μέχρι
το
απόγευμα.
Μία μικρή Εβραϊκή αγορά βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Παλιό Εβραϊκό κοιμητήριο. Είναι κλειστή κάθε Σάββατο.
ΕΜΠΡΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (flora, novy smichov, chodov, nam. republ)
Στην Πράγα τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει πολλά καινούργια εμπορικά κέντρα. Τα μεγαλύτερα βρίσκονται στα
προάστια της πόλης.
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Είδη καθημερινής χρήσης, απλά ρούχα και είδη σουπερμάρκετ. Tesco – Narodni trida (κοντά στο Εθνικό Θέατρο)
Kotva – Namesti Republiky (κοντά στην Πύλη της Πυρίτιδας)

Αξιοθέατα
Νέα πόλη
Γνωστή για την μακρόστενη πλατεία της, «Βέντσεσλαβ», μπροστά από το Εθνικό μουσείο, με το άγαλμα του έφιππου
Αγ. Βέντσεσλαβ, να δεσπόζει στην κορυφή της.
Παλιά Πόλη
Είναι ένα μοναδικό ανοικτό βιβλίο αρχιτεκτονικής, ενώ παράλληλα τα μνημεία της είναι αναπόσπαστα δεμένα με την
ιστορία.
Γέφυρα Καρόλου
Μεσαιωνική, λιθόστρωτη, χιλιοφωτογραφημένη γέφυρα από το 1357. Ονομάζεται και «λεωφόρος των αγαλμάτων»
από τα 30 μπαρόκ αγάλματα ηγεμόνων και αγίων. Γεμάτη σήμερα από stands υπαίθριων ζωγράφων, μουσικών και
διάφορων καλλιτεχνών, δέχεται χιλιάδες τουρίστες την ημέρα και δεκάδες ρομαντικά ζευγάρια τη νύχτα.
Εβραική συνοικία
Η εβραϊκή Συνοικία, η οποία ήταν κάποτε από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, εξαφανίστηκε αφήνοντας όμως μία
μοναδική αρχιτεκτονική, στην οποία υπερισχύει η Art Nouveau.
Μικρή πόλη (Mala Strana, lesser town, Little quarter)
Απλώνεται στους πρόποδες του λόφου του κάστρου, απέναντι από την Παλιά Πόλη. Πανέμορφη με τα γραφικά της
δρομάκια, τα παλιά της κτήρια και το σήμα κατατεθέν της, τον Άγιο Νικόλαο, αγαπημένο σκηνικό ταινιών και
διαφημίσεων.
Νερούντοβα
Ιστορικός δρόμος που ενώνει την καστρούπολη με την γεφυρα του καρόλου μέσω της μικρής πόλης (Βασιλική οδός).
Καστρούπολη
Το κάστρο της πράγας είναι το μεγαλύτερο μεσαιωνικό συγκρότημα στην ευρώπη και η αρχαιότερη έδρα των Τσέχων
βασιλέων. Σήμερα έδρα του προέδρου της Δημοκρατίας.
Το χρυσό δρομάκι ή δρόμος των Αλχημιστών
μικρός δρόμος απο τον 15ο αιώνα αποτελείται από 11 ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες και
πωλούν τουριστικά souvenirs.
Βασιλική του αγίου Γεωργίου
η παλαιότερη εκκλησία του κάστρου και η καλλύτερα διατηρημένη Romanesque της Πράγας (915‐921).
Η βιβλιοθήκη του Στράχοβ (Strahosvska Knihovna)
χτίστηκε το 1679 και είναι η μεγαλύτερη μοναστηριακή της Τσεχίας.
Το Ανάκτορο Τσερμίν
στεγάζει σήμερα το υπουργείο εξωτερικών

Μουσεία
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (Narodni muzeum)
Συλλογές ορυκτολογίας, ζωολογίας, ανθρωπολογίας, παλαιοντολογίας, φυσικής ιστορίας. Vaclavske namesti 68, Praha
1 (π άνω από την πλατεία του Βάτσλαβ) Πώς θα πάτε: με τη γραμμή Α ή C του μετρό, στάση Muzeum.
Ανοικτά: καθημερινά 9 π.μ. – 5 μ.μ. (Οκτώβριος – Απρίλιος), 10 π.μ. – 6 μ.μ. (Μάιος – Σεπτέμβριος), κάθε πρώτη Τρίτη
του μηνός κλειστά.
2. ΛΑΠΙΝΤΑΡΙΟΥΜ (Lapidarium)
Τσέχικη γλυπτική του 11ου – 19ου αιώνα (η συλλογή περιέχει και μερικά αυθεντικά αγάλματα της Γέφυρας του
Κάρολου).Vystaviste 422, Praha 7 (Εκθεσιακός χώρος)
Πώς θα πάτε: με τη γραμμή C του μετρό, στάση Nadrazi Holesovice και από εκεί θα περπατήσετε 10 λεπτά, ή θα πάτε
με το τραμ 12, 14, 5, ή 17.
Ανοιχτά: καθημερινά εκτός Δευτέρας, ΤΡ – ΠΑ: 12 π.μ. – 6 μ.μ., ΣΑ – ΚΥ: 10 π.μ. – 6 μ.μ.
Υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ, ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ , (Naprstkovo muzeum)
Κουλτούρα των αμερικανών Ινδιάνων, της Αυστραλίας και της Ωκεανίας.
Betlemske namesti 1, Praha 1.
Πώς θα πάτε: με τη γραμμή Α του μετρό, στάση Narodni Trida, ή με το τραμ 22, 23, 9 – στάση Narodni Trida, και από
εκεί θα περπατήσετε πέντε λεπτά.

Ανοικτά: καθημερινά εκτός Δευτέρας, 9 π.μ. – 12.00, 12.45 μ.μ. ‐ 5.30 μ.μ.
Υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Narodni technicke muzeum)
κλειστό λόγω ανακαίνισης μέχρι το καλοκαίρι του 2008 Τμήμα ιστορίας των μεταφορών (άμαξες, ποδήλατα,
μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα αντίκες, αεροπλάνα), τμήμα φωτογραφίας και κινηματογραφίας, τμήμα μέτρησης του
χρόνου, τμήμα αστρονομίας, τμήμα μεταλλουργίας (στο υπόγειο υπάρχει αναπαράσταση ενός ανθρακωρυχείου).
Πώς θα πάτε: με το μετρό, γραμμή Α στη στάση Hradcanska, από εκεί με το τραμ αριθμό 1, 8, 25, ή 26 στη στάση
Letenske namesti .
Ανοιχτά: καθημερινά εκτός Δευτέρας, 9 π.μ. – 5 μ.μ.
Υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
4. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Muzeum hl. m. Prahy)
Παρουσιάζει την ιστορία της Πράγας από τους προϊστορικούς χρόνους έως 1784 (εδώ εκτίθεται και η πιστή μακέτα της
Πράγας του Antonin Langweil, φτιαγμένη από χαρτί και ξύλο). Na Porici 52, Praha 8 (κοντά στο ξενοδοχείο Hilton)
Πώς θα πάτε: με το μετρό, γραμμή B ή C, στάση Florenc.
Ανοιχτά: καθημερινά εκτός Δευτέρας, 9 π.μ. – 6 μ.μ.

Φαγητό ‐ Ποτά
Τσέχικη κουζίνα
Η Τσέχικη κουζίνα είναι τυπική της Κεντρικής Ευρώπης, με Γερμανικές, Αυστριακές, Πολωνικές και Ουγγρικές επιρροές.
Είναι πολύ χορταστική, με κρέμες, ντάμπλινγκ (ζύμη στον ατμό σε διαφορετικές γεύσεις), γαρνιτούρες με πατάτες και
ρύζι μαζί με κάποια βαριά σάλτσα, ενώ τα πιάτα σερβίρονται συνήθως με κάποια λαχανικά ή λάχανο τουρσί.
• Restaurace (εστιατόριο) είναι πολύ γενικός όρος.
• Vinarna (wine bar) μπορεί να σας σερβίρει από κάτι μικρό μέχρι ολόκληρο γεύμα.
• Kavarna (καφέ) διαθέτει πλήρες μενού, αλλά συνήθως σερβίρει μόνο πρόχειρο φαγητό.
Τα πιο συνηθισμένα πιάτα:
Λόγω του κρύου το γεύμα τις περισσότερες φορές αρχίζει με σούπα, η οποία προσφέρεται σε πολλές ποικιλίες.
Knedlo zelo vepro (τυπικό πιάτο) ντάμπλινγκ, λάχανα τουρσί και ψητό χοιρινό.
Svickova na smetane μοσχαρίσιο φιλέτο με ελαφρώς γλυκιά σάλτσα λαχανικών και κρέμα γάλακτος, συνοδεύεται από
τα ντάμπλιγκ. Πολλές φορές γαρνίρεται με λεμόνι κούμαρα και σαντιγί.
Gulas τυπικό Τσέχικο πιάτο. πηχτή κόκκινη σάλτσα με βάση το κρεμμύδι κομμάτια βοδινού με συνοδεία ντάμπλιγκ.
Pecena kachna s houskovymi knedliky a se zelim ψητή πάπια με ντάμπλιγκ και γλυκόξινο βραστό λάχανο
Veprove koleno χοιρινό κότσι (βραστό ή ψητό), συνήθως συνοδεύεται με ψωμί
Uzene maso s bramborovymi knedliky a se zelim καπνιστό χοιρινό κρέας με ντάμπλιγκ πατάτας και γλυκό‐ξινo βραστό
λάχανο
Veprovy rizek s brambory χοιρινό σνίτσελ με βραστές πατάτες
Rajska omacka s houskovym knedlikem μοσχαρίσιο φιλέτο με πηχτή κόκκινη σάλτσα ντομάτας, συνοδεύεται με
ντάμπλιγκ
Klobasy το λεγόμενο «βρόμικο» ψητό χοντρό λουκάνικο, συνοδεύεται από μουστάρδα και ψωμί. Τα καλύτερα θα τα
βρείτε στις καντίνες της Πλατείας του Βάτσλαβ.

