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 városok, sziklákra épült kővárak és romok, 
művészi ihletésű kertekkel körbevett 
gyönyörű kastélyok, fenséges egyházi 
műemlékek, a fürdővárosok jótékony 
nyugalma és a vidéki pihenés. Mindezzel 
egyidejűleg aktív üdülés a sokrétű 
természetben, sportolási lehetőségek, 
adrenalin megrendelésre, dinamikus 
jelenkor, utolsó európai trendek, számtalan 
vásárlási lehetőség és gasztronómiai élmény, 
érdekes nemzeti konyha és a híres cseh sör. 
Ez a Cseh Köztársaság – új utazási élmények 
eredeti díszlete.

Üdvözöljük ...

Gazdag történelem

Légi felvétel Telč történelmi kisvárosról

Az olomouci Legszentebb Háromság oszlop részlete
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Prága

Állítólag egyike a világ legszebb városainak. Száztornyú 
gyöngyszem, a városok mágikus anyja. Egyedülállóan 
fennmaradt, és a legkülönbözőbb stílusok jegyeit magán 
viselő, szervesen összefonódott építészete szemléltetően 
jeleníti meg a közép-európai történelem tizenegy évszázadát. 
Ahogyan a gyönyörű kőhíd összeköti a Moldva két oldalát, 
úgy éltek itt a kezdetektől fogva egy helyen csehek, németek és 
zsidók, az európai kereskedelmi útvonalak kereszteződésében 
találkoztak kereskedők, politikusok, tudósok és művészek 
a világ minden tájékáról. 

Közkedvelt útvonalak

Vigadó – Óvárosi tér – Zsidóváros

Károly híd – Neruda utca – Prágai Vár

Kisoldali tér – Prágai Jézuska – siklóval a Petřín dombra

Pohořelec – Loretta – Prágai Vár – Neruda utca – Kisoldali tér

Múzeum – Vencel tér – Můstek - Nemzeti Színház

Vyšehrad – Výtoň (rakpart) – Nemzeti Színház

www.prague – info.cz

Naplemente a Károly-hídon

IV. Károly fogadalmi képe
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Gazdag történelem

Prága különleges, inspiráló hangulata 
a román korszak óta lenyűgözi a messziről 
jött idegent. A legvarázslatosabb hangulatot 
máig a történelmi városrészek sugározzák: 
az egyedülálló Óváros tágas főterével, ahol 
minden egész órát a középkori Orloj jelez, az 
egyetemmel, templomtornyok sűrű erdejével 
és a kiterjedt zsidó gettó megmaradt részeivel; 
a Kisoldal a Prágai Vár alatti domboldalban 
– girbegurba szűk utcácskák és lépcsők 
labirintusában, egyházi műemlékekben, hatalmas 
nemesi palotákban és gondosan megtervezett 
kertekben gazdag városnegyed; a Hradzsin 
– a cseh uralkodók impozáns székhelyének 
szomszédságában elterülő városrész.

Szent Vitus-székesegyház

Csehország védőszentje, Szent Vencel kápolnája 

Károly-híd – hogy szerencsénk legyen

Arany utcácska a Prágai Várban

Óvárosi tér
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Prága nem csak elképesztő mennyiségű 
műemlékből, múzeumból, művészeti 
gyűjteményből, könyvkereskedésből, színházból, 
operából, musical-színházból, moziból és zenei 
klubból áll, hanem ruházati cikkeket, üveget, 
ékszereket és régiségeket kínáló luxusüzletek által 
övezett széles bulvárokból, kiváló éttermekből, 
stílusos kávéházakból, hagyományos 
sörözőkből és hangulatos kocsmákból is. 
Gazdag történelmével a háta mögött korunk 
Prágája éjjel-nappal az európai nagyvárosok 
lüktető életét éli szórakozási, üzleti és oktatási 
szolgáltatásai legszélesebb kínálatával. Ha pedig 
a látogató ezek kiélvezése során elfáradna, 
pihenjen meg a zöld parkok valamelyikében, 
sportoljon egy keveset, vagy kiránduljon.

Kirándulások Prágából

Kutná Hora – történelmi város, a középkorban 
egyike a leggazdagabbaknak   
[www.kutnahora.cz]

Karlštejn – fontos középkori vár  
[www.hradkarlstejn.cz]

Křivoklát – sűrű erdők mélyén rejtőző vár  
[www.krivoklat.cz]

Konopiště – értékes gyűjteményekben gazdag 
kastély [www.zamek-konopiste.cz]

Nelahozeves – reneszánsz kastély egyedülálló 
belső terekkel [www.lobkowiczevents.cz]

A Wallenstein-palota kertje

A Régi zsidó temető szertartásterme

A Múzeum épülete és Szent Vencel szobra
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Prágai hidak

A Vrtba-palota kertje

Kút a Kis téren
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Hatalmukat és gazdagságukat nemcsak 
a cseh uralkodók tették ki közszemlére, 
hanem a hazai és idegen nemesség, és 
az idők folyamán mind befolyásosabbá 
váló polgárság is. Negyven cseh városban 
fennmaradt a ma műemlékvédelem alá 
helyezett érintetlen történelmi városközpont, 
ám a látogató garantáltan minden kisebb-
nagyobb városban talál érdekes, jól 
karbantartott műemlékeket, egyedi építészeti 
gyöngyszemeket. 
A legvonzóbbak közé tartoznak Český 
Krumlov, ez az egyedülálló gótikus-
reneszánsz városka szűk középkori utcáival 

Történelmi városok

Főtér České Budějovicében

Český Krumlov - a kastély álarcosbál termének díszítése
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UNESCO világörökség

Prága történelmi városmagja

Český Krumlov történelmi városmagja

Telč történelmi városmagja

Nepomuki Szent János-zarándoktemplom 
a Žďár nad Sázavou melletti "Zöld hegyen" 

Kutná Hora történelmi városmagja a Szent 
Borbála templommal és a sedleci Szűz 
Mária-székesegyházzal 

Lednice-valticei együttes

Holašovice falu

A kroměříži kastély és kertek

A litomyšli kastély

A Legszentebb háromság oszlop 
Olomoucban 

A Tugendhat villa Brünnben

A Zsidóváros és a Szent Prokop-bazilika 
Třebíčben

www.unesco-czech.cz

Gazdag történelem

és a folyó fölé tornyosuló kiterjedt 
kastélyával (a Prágai Vár után az ország 
második legnagyobb vár együttese), Kutná 
Hora királyi város, amely a középkorban 
ezüstbányászatból gazdagodott meg, Telč 
és Slavonice reneszánsz gyöngyszemek, 
Olomouc és Kroměříž érseki városok, 
a borászatukról híres Znojmo és Mikulov, 
valamint Dél-Morvaország központja – 
Brünn.

Ünnepi tűzijáték Český Krumlovban

Szent Katalin rotunda Znojmoban

Slavonicei polgárház homlokzata

Telč - főtér 
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Vyšší Brod kolostora az értékes barokk könyvtárral, 
a bányászok védőszentjéről elnevezett Szent Borbála-
templom Kutná Horában, a Žďár nad Sázavou melletti 
"Zöld hegyen" található zarándokhely, a kroměříži 
érseki nyári lak és kertek – ez csak néhány példája az 
országban szerteszét található építészeti mesterműveknek; 
a katolikus klérus és az egyházi rendek a középkortól 
kezdve Csehország leggazdagabb befektetői közé 
tartoztak. A monumentális templomok és egyszerű 
vidéki templomok, nagyszabású kolostor együttesek és 
szerény kápolnák, a dombok tetején már messziről látható 
magasztos zarándokhelyek, pompás gyűjteményekben 
gazdag lenyűgöző rezidenciák, miként a mező közepén 
két hársfa között álló egyszerű kereszt is: az a tizenkét 
évszázad, amikor a cseh korona országainak politikai és 
társadalmi fejlődését a keresztény hit kísérte, intenzív 
lenyomattal látta el a cseh tájat, minden városban és 
faluban.

Egyházi műemlékek

A prágai Loreta

A prágai Loreta Szent Háza
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Gazdag történelem

Nevezetes egyházi műemlékek

Szent Vitus Székesegyház a Prágai Várban – 
a cseh királyok koronázási és temetkezési temploma 
[www.hrad.cz]

Velehrad – Szent Cirill és Metód keresztény 
hittérítők emlékhelye 

Svatá Hora (Szent Hegy) Příbram mellett – a Mária-
kultusz legismertebb zarándokhelye  
[www.svata-hora.cz]

Prágai Jézuska – barokk szobor a Győzedelmes 
Szűz Mária-templomban [www.pragjesu.cz]

Svatý Hostýn – zarándokhegy templommal  
[www.hostyn.cz]

A sedleci csontkápolna – emberi csontokkal 
díszített temetkezési kápolna [www.sedlec.info]

Nepomuki Szent János-templom Žďár nad 
Sázavou mellett [www.zamekzdar.cz]

Jihlavai Madonna (14. század)

Szent Borbála templom Kutná Horában

Kolostor Vyšší Brodban

Olomouci templombelső
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Várak és kastélyok
A meglepő számú, megközelítőleg kétezer vár, kastély, erőd, 
erődítmény és romjaik a cseh táj szerves részét alkotja. 
Közülük mintegy kétszázat tulajdonosaik, akár az állam, 
akár magánszemélyek – általában fontos középkori nemesi 
családok utódai - megnyitnak a nagyközönség előtt a nyári 
idényben (néhol egész évben), így azok szakmailag felkészült 
tárlatvezető kíséretében megtekinthetők. Közülük nem egy 
stílusában tiszta építészetet képvisel, pl. a gótikus Bezděz, 

Český Šternberk

Lovagi viadal
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Pernštejn, Loket, Kost várak, vagy Litomyšl, 
Velké Losiny, Telč, Jindřichův Hradec reneszánsz 
árkádos kastélyok. Más, fokozatosan átépített, és 
mind pompázatosabb komplexumok, pl. Český 
Krumlov, Vranov, Lednice, Valtice vagy Bouzov 
az építészeti stílusok fejlődésének mintapéldái 
és a közép-európai történelem szemléletes 
tankönyvei. A tárlatlátogatások során gyönyörű 
belső terek, egyedülálló gyűjtemények, és 
gyakran szép kertek, parkok vagy vadasparkok 
láthatók. Sok helyen történelmi ünnepségeket, 
éjszakai tárlatvezetéseket, színházi előadásokat és 
koncerteket is szerveznek.

Gazdag történelem

Bouzov vára

Červená Lhota kastély

Hluboká kastély

Kroměříž - az egyik kastélyterem



12

A természetes gyógyforrások, jótékony nyugalom, 
eredeti fürdővárosi építészet, gyönyörű környező 
táj és kedvező éghajlat, sportolási lehetőségek, 
érdekes társasági események – mindig is ezt 
képviselték az európai kulturális örökség részét 
képező cseh fürdővárosok. A messze földön 
híres fürdőhelyi gyógyeljárásokat és a páciensek 
csúcsszínvonalú kezelését ma a pihenést, 
erőgyűjtést, egészséget, frissességet és szépséget 
elősegítő legmodernebb wellness és SPA módszerek 
egészítik ki.  A harmincöt hagyományos fürdőváros 
közül a három nyugat-csehországi fürdő: Karlovy 
Vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně által 
kijelölt háromszög tett szert a legnagyobb hírnévre. 
Az itteni forró vizű termálforrásokat már a múlt 

Fürdővárosok

A fürdővárosok további ajánlatai

Mariánské Lázně Chopin fesztivál 
[www.chopinfestival.cz]

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál 
[www.iffkv.cz]

Janáček és Luhačovice zenei fesztivál 
[www.janacek.cz/festival-luhacovice]

Karlovy Vary

A golf az aktív pihenés egyik közkedvelt formája

Ferenc-szobor – Františkovy Lázně
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századokban megkedvelte Európa kozmopolita elitje 
– e fürdők az évszázadok során olyan személyiségeket 
láttak vendégül, mint Mozart, Beethoven, Csajkovszkij, 
Gogol, Goethe, Kafka, Freud, Edison, Schopenhauer, 
Marx vagy Casanova. A cseh hazafiak számára pedig 
divattá vált a morva Luhačovicébe vagy Jeseníkbe 
utazni a népi "vízi doktor", Vincenz Priessnitz után, 
akinek egyszerű és hatásos módszerei, mint pl. a láz 
ellen használt hideg borogatás máig használatosak.

Anifest – Nemzetközi Rajz- és Bábfilm Fesztivál Třeboňban 
[www.anifest.cz]

Mitte Europa – nyári kulturális fesztivál a cseh-német 
határvidéken (Teplice) 
[www.festival-mitte-europa.com]

Fürdővárosok és wellness

Gyerekek a szökőkútnál Fürdővárosi pihenés

Mariánské Lázně - az Éneklő kút 
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Csehország autóval egyetlen nap alatt is kényelmesen 
keresztülszelhető, gyalogosan azonban egy egész élet 
nem elég a felfedezéséhez. A Cseh Turisták Klubja 
több mint száz éve foglalkozik az összesen mintegy 
40.000 kilométert jelentő, áttekinthetően jelölt, és 
kiegészítő térképekkel ellátott gyalogos és sífutó utak 
sűrű hálózatának tökéletesítésén. A csehek között 
rendkívüli mértékben népszerű a kerékpáros turizmus, 
télen pedig a sífutás – a jelölt útvonalak semmilyen 
évszakban nem okoznak csalódást. Áttekintő 
információkat nyújtanak a közelben található 
természeti szépségekről, történelmi érdekességekről, és 
elvezetik Önöket az ország minden sarkába, beleértve 
a legértékesebb területeket is - a nemzeti parkokat, 
egyedülálló ökorendszereket és védett tájegységeket, 
rezervátumokat.

Természeti gazdagság

Pravčicei kapu

Kerékpáron és lovon
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Nemzeti parkok

Krkonoše (Óriáshegység) – egyedülálló északi természet és 
az Elba forrása [www.krkonose.eu]

Cseh Svájc – romantikus táj a határvidéken  
[www.ceskesvycarsko.cz] 

Podyjí (Dyje folyó) – vad folyóvölgy [www.nppodyji.cz]

Šumava (Böhmerwald) – Európa zöld teteje  
[www.npsumava.cz]

Aktív üdülés

Vízesés az Adršpachi sziklavárosban 

Šumavai táj

Pustevny a Beszkidekben

Sétakocsikázás
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A műholdas képeken Európa közepén egy 
hegyek által körülölelt medence - a Cseh 
Köztársaság látható. Az államhatárok mentén 
túlnyomórészt hegyvonulatok húzódnak, 
a medence belsejében a táj rendkívül 
tagolt, változatos. Az enyhén hullámos 
dombságok az életet adó folyók mentén 
termékeny alföldekkel, sűrű erdőségekkel 
és sűrűn lakott területekkel váltakoznak. 

Óriáshegység (Krkonoše)

Macocha-szakadék

Kaptató Vysoké kolora
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Természeti érdekességek:

Sněžka – a legmagasabb cseh hegy (1 602 m n. m.) 
az Óriáshegységben 

Forró vizű forrás Karlovy Varyban – 72 °C- s forró 
ásványvíz gejzír

Rybník Rožmberk – a legnagyobb halastó 

Pravčicei kapu Cseh Svájcban – Európa legnagyobb 
sziklahídja 

Černé jezero (Fekete tó) a Šumava hegységben – 
a legnagyobb és legmélyebb cseh tó

Moldva (Vltava) – a leghosszabb cseh folyó 

Lipno – a legnagyobb vízfelület 

Macocha szakadék a Morva-karsztban – Közép-
Európa legnagyobb szakadéka

Pančavský vízesés az Óriáshegységben 
– a legnagyobb cseh vízesés

Aktív üdülés

Igazi természeti kincsek a sziklavárosok. 
A legjobban a hegymászók ismerik őket: csak 
sziklatoronyból több mint ezret tartanak 
nyilván, és baráti nevekkel ruházzák fel őket. 
A nap, a fagy, a szél és a víz évezredeken 
keresztül alakították az egyedülálló európai 
UNESCO geoparkot, a „Cseh Paradicsomot“. 
Az elnevezés találó, e romantikus táj 
ötvözi magában a változatos természeti 
szépségeket az építészeti műemlékekkel – 
várakkal, kastélyokkal, népi építészettel. 
Más érdekességet jelent a dél-cseh kulturális 
tájegység halastó rendszere - halastavak 
százai jöttek itt létre, eredetileg a reneszánsz 
időszakban európai királyi udvarok 
asztalaikra exportált híres cseh édesvízi halak 
tenyésztésére.

Lipnói-tó

Kilátás a tájra Trosky várából

Orlicei-hegység

Síelők az Óriáshegységben
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Jizerská 50 – tömeges sífutó verseny [www.jiz50.cz]

Zlatá tretra – Super Grand Prix atlétikai vereny 
[www.zlatatretra.cz]

Prágai Maraton [www.pim.cz]

Grand Prix CsK, Brünn – országúti motorkerékpár 
világbajnokság [www.automotodrombrno.cz]

Nagy pardubicei steeplechase – a kontinens 
legnehezebb lovas akadályversenye  
[www.pardubice-racecourse.cz]

Inspirációt keres következő üdüléséhez? Aktív 
pihenésre, erőnlétjavításra, ismeretlen szépségek 
felfedezésére vágyik? – A változatos természet 
feledhetetlen kirándulásokat kínál gyalogosoknak 
és kerékpárosoknak, vízi túrázóknak és a repülés 
szerelmeseinek, számtalan lehetőséget a pihenésre 
szánt idő hasznos elöltésére. A modern 
sportközpontok sok sportág – tenisz, asztalitenisz, 
labdajátékok, fallabda, golf stb. - kipróbálását 
teszik lehetővé. Önre várnak a gyönyörű tájba 
szervesen illeszkedő golfpályák, akárcsak 
többtucat víztározó és folyó. Vidéki tartózkodásait 
lovaglással, horgászással vagy gombászással teheti 
még változatosabbá. Csehországban megtalálják 
a számításukat az olyan adrenalin sportok bátor 
művelői is, mint a bungee jumping vagy az 
ejtőernyős tandemugrások. És azt tudja, hogy 
a cseh hegyek jelentették a közép-európai síelés 
bölcsőjét? Ne habozzon, és győződjön meg róla 
személyesen is, hogy a téli sportok szerelmeseit 
behavazott sípályák és minden szolgáltatással 
felszerelt sí központok várják. A hazánkba 
látogató sportosabb beállítottságú külföldi 
vendégeiknek számtalan élményt és kellemes 
emlékeket kívánunk az év minden időszakában.
Akár lelkes nézőként, akár versenyzőként szereti 
a sportokat, néhány érdekes tippet kínálunk:

A mozgás öröme

Aktív üdülés

Rafting a Moldván, Vyšší Brod

Kerékpározás a hegyekben

Óriáshegység – Hóvermek

Hegymászók az Adršpachi sziklavárosban
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Napjainkban a külföldön legtöbbet játszott 
cseh zene valószínűleg Antonín Dvořák és 
Leoš Janáček zenéje. Antonín Dvořák cseh 
zeneszerzőt a 19. század második felében 
kora egyik legnagyobb művészeként tartották 
számon. Híres Újvilág szimfóniája a rákövetkező 
évszázadban elkísérte a Holdra repülő 
űrhajósokat, és a csillagközi térbe is elvitte a cseh 
zenei hagyományok kiváló színvonaláról szóló 
hírt. Ön se hagyja azt figyelmen kívül csehországi 
látogatása során – elég választani a legkülönfélébb 
zenei irányzatok koncertjeiből, fesztiváljaiból, 
amelyekre az ország legkülönbözőbb pontjain, 
sokszor történelmi műemlékek gyönyörű 
környezetében kerül sor. A képző- és 
iparművészet szerelmesei Csehországban 
számtalan érdekes gyűjteményt, rövidebb ideig 
tartó vagy állandó kiállítást, expozíciót találnak. 

Klasszikus és modern  
művészetek

Nemzetközi zenei fesztivál Český Krumlovban

A Nemzeti Múzeum enteriőrje 
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Tippjeink

Prágai Tavasz – nemzetközi zenei fesztivál  
[www.festival.cz] 

Morva ősz – nemzetközi zenei fesztivál  
[www.mhf-brno.cz] 

Smetanova Litomyšl – nemzetközi operafesztivál 
B. Smetana zeneszerző szülővárosában  
[www.smetanovalitomysl.cz]

Nemzetközi zenei fesztivál Český Krumlovban 
[www.festivalkrumlov.cz]

Nemzetközi népzenei fesztivál Strážnicében 
[www.nulk.cz]

Colours of Ostrava – sokszínű könnyűzenei fesztivál  
[www.colours.cz]

Az tiszteletreméltó intézmények mellett, mint 
pl. a Prágai Vár Képtára, a Nemzeti Galéria vagy 
a Nemzeti Múzeum, igazi cseh érdekességnek 
minősülnek az olyan honismereti és tematikus 
múzeumok, illetve fontos személyiségek 
emlékműveinek százai, amelyekre méltán 
büszkék még a legkisebb falvak és községek 
lakói is.

Élmények szimfóniája

Rendi színház

Nemzeti Galéria – Rózsafüzér ünnep

Koncert Český Krumlovban

Kávézás a prágai Lucerna passzázsban 
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A hagyományos cseh és morva konyha kiadós, 
változatos és nagyon ízletes. Első osztályú és 
hagyományos éttermek, borozók és sörözők 
étlapján találkozhat vele. Az utóbbi időben 
divatba jöttek a sok zöldség jellemezte könnyű 
ételek, ám a tipikus nemzeti étel a sertéssült 
édes-savanyú párolt káposztával és a knédlinek 
nevezett speciális cseh körettel. A közkedvelt 
helyi ételek közé tartozik a sült kacsa, a különféle 
módokon elkészített vadhús és a gyümölccsel 
töltött édes knédli. A cseh konyha részét alkotja 
számos szószféleség is, közülük a legnépszerűbb 

Kóstolja meg!

Prague Food Festival – egyedülálló gasztronómiai show 
[www.praguefoodfestival.com] 

Pilsner Fest – pilzeni sörfesztivál [www.prazdroj.cz] 

Pálavai szüret – borünnep a dél-morva Mikulovban 
[www.mikulov.cz]

Slovácké borászati ünnepsorozat és nyitott kapuk 
napja –az Uherské Hradiště városhoz közeli Slovácko régió 
városait és községeit bemutató néprajzi ünnepély  
[www.slovacko.cz]

Znojmoi történelmi szüret – kosztümös borünnep  
[www.znojmo.eu]

Étel és ital

Ünnepélyes állófogadás

Főtt marhahús paradicsommártással és knédlivel
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a marhahúshoz és knédlihez mellékelt vadas 
mártás (svíčková omáčka). 
Igazi nemzeti kincs a cseh sör. Ősrégi receptek 
szerint és kiváló hazai nyersanyagokból 
készítik sörgyárak tucatjai, és így nem is 
csoda, hogy a csehek a világ legszorgalmasabb 
sörfogyasztói. A cseh és morva borok is, 
különösen a fehér borok, kiváló minőségűek. 
Híres borvidék Dél-Morvaország – boraival, 
borpincéivel, műemlékeivel, az utolsó még 
élő népi hagyományokkal és a helyi lakosok 
vendégszeretetével a legkülönbözőbb 
borprogramok ismertetik meg a látogatókat.

Élmények szimfóniája

A sör a legkedveltebb cseh ital

Városháza utca Český Krumlovban

A megterített asztalról nem hiányozhat a jó bor
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A hivatalos információs központok jelzése

A hivatalos minősített szálláshelyek jelzése

A Cseh Köztársaság hivatalos prezentációja

www.czechtourism.com
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A dél-cseh Písek kisváros Csehország legöregebb hídjával

A Cseh KöztársAság A weben

www.czechtourism.com  A Cseh Köztársaság hivatalos prezentációja
www.prague-info.cz Prága
www.centralbohemia.cz Közép-Csehország
www.jiznicechy.cz Dél-Csehország
www.npsumava.cz  Šumava
www.turisturaj.cz Pilzen megye
www.kr-karlovarsky.cz Karlovy Vary megye
www.kr-ustecky.cz Ústí megye
www.liberecky-kraj.cz Észak-Csehország 
www.ceskesvycarsko.cz Cseh Svájc
www.krkonose.eu Óriáshegység
www.cesky-raj.info Cseh Paradicsom
www.vychodni-cechy.info Kelet-Csehország
www.region-vysocina.cz Vysočina
www.jizni-morava.cz Dél-Morvaország
www.ok-tourism.cz Közép-Morvaország
www.vychodni-morava.cz Kelet-Morvaország
www.tourismus.cz Észak-Morvaország és Szilézia
www.unesco-czech.cz UNESCO világörökség a Cseh Köztársaságban
www.czech-mountains.com Információk a hegyekről és más tájegységekről 
www.holidayinfo.cz

KözleKedés

www.prg.aero Prágai repülőtér
www.idos.cz Vonat és autóbusz menetrendek
www.dpp.cz  Prágai Közlekedési vállalat 

szállás

www.travelguide.cz Szállodák, panziók, apartmanok, kempingek…
www.camp.cz Csehországi kempingek
www.eceat.cz Európai eko-agro turisztikai központ, vidéki üdülés

www.gurman.cz Gasztro weboldalak

Kulturális és sportrendezvényeK belépőineK elővétele

www.bohemiaticket.cz Belépők és programok – színházak, musicalek, koncertek
www.ticketpro.cz sportmérkőzések stb.
www.ticket-art.cz
www.ticketstream.cz

www.accka.cz Cseh utazási irodák és ügynökségek szövetsége
www.ackcr.cz Cseh utazási iroda szövetség
www.ahrcr.cz Szálloda és étterem szövetség

Cseh Köztársaság 
Európai uniós tagállam
Terület: 78 864 km²
Lakosok száma: 10,4 millió
Főváros: Prága (1,2 millió lakos)
Valuta: cseh korona (Kč, CZK) – az aktuális árfolyam a www.xe.com oldalon található
Időzóna: közép-európai idő (GMT +1); áprilistól októberig nyári időszámítás (GMT+2)
Éghajlat: enyhe, óceáni és kontinentális éghajlat keveréke, négy váltakozó évszak
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