
Новий рік в Празі

      

Прага – чарівне місто з особливою атмосферою. А взимку, коли сніг покриває червоні
черепичні дахи, в самому повітрі так і віє казкою – тут і зовсім інший світ.Яркі враження,
вдобавок до величезного заряду бадьорості, будуть вам гарантовані ще не на один рік
уперед! Прага – одне з найкрасивіших міст світу, його обов’язково потрібно побачити
своїми очима, і зустріч Нового Року 2013 – кращий для цього привід!

Що ми побачимо

Прага

Прага – столиця Чеської Республіки, протягом багатьох століть вона захоплює своєю
красою та історією. Прагу називали “містом ста шпилів» і «золотим градом». У 1992
історичний центр Праги був включений в список Місць Світової Спадщини ЮНЕСКО.
Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, Празький Замок – найбільший древній замок в світі.
Взимку столиця Чехії прекрасна, затишна і романтична, а новорічні свята в Празі
подарують незабутні враження: карнавали і феєрверки, багатолюдні гуляння, гарячий
глінтвейн під зоряним небом!

Карлів міст

Один з найкрасивіших мостів Європи, споруджений ще в 14-му столітті. Для витривалості
конструкції в розчин додавали вино, молоко і яйця. Міст – художня галерея – 30 статуй
святих по краях, картини, фотографії й сувеніри торговців. Карлів міст з повним правом
вважається шедевром середньовічної архітектури і найкрасивішим празьким мостом. Це
один з 18 празьких мостів, які, подібні перловому намисті, з’єднують обидва береги
Влтави. Він прекрасний у всі пори року і в будь-який час дня і ночі.

Староміська площа

Серцем Старого Місця є Староміська площа, від якої в різні боки розходяться вузькі
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середньовічні вулички, що збереглися до наших днів у майже первозданному вигляді.
Площа оточена будинками Староміської ратуші, нині перетвореної на музей. Староміські
куранти, розташовані на ратуші, досі вражають складністю конструкції і дивовижною
красою, а в ті роки, коли вони були створені, подивитися на них приїжджали з усієї
Європи.

Тинський Храм

Найбільш впізнаваний празький храм. Храм Діви Марії перед Тином підноситься над
Староміської площею Праги; він був головною церквою цій частині міста з 14-го століття.
Вежі церкви заввишки 80 м, з чотирма маленькими шпилями.

Картинна галерея Празького граду

Популярна Картинна галерея Празького Граду містить величезну колекцію творів
мистецтва, починаючи з часів правління Рудольфа II, великого любителя мистецтв, який
перетворив Прагу в культурний центр Європи свого часу. Серед художників, роботи
яких демонструються в Картинній галереї, представлені Адрієн де Вріса (копія погруддя
Рудольфа II), Тіціана (The Toilet of a Young Lady), Рубенса (Збори олімпійських богів),
Гвідо Рені (Кентавр Нессус, похищающий Денеіра), Майстер Теодорік , Паоло Веронезе,
чеські митці бароко Ян Купецкім і Петер Брандл, і багато інших.

Чеська кухня

Чеська кухня утворилася з місцевих кулінарних пристрастей і численних запозичень.
Вона відрізняється ситними стравами і соковито-солодкими десертами. Найбільш
характерні для чеської кухні страви – запечена свиняча рулька (Рečené vepřové koleno),
кнедлики, суп у хлібі (Polevka) і утопенци (мариновані сосиски або шпикачки). Справжнім
делікатесом чехи вважають смажену гусятину з червоною капустою. Улюблені закуски
до пива – гермелін, оломоуцькі сирки і смажений сир (Smažený sýr). Найвідоміше чеське
блюдо – Pečené vepřové koleno (печене Вепрове коліно). Ця страва являє собою запечене
цілком на кістці свиняче коліно. Особливо красиво його подають в ресторанах або барах:
на великій дерев’яній дощечці виносять величезний, покритий ароматної червонуватою
скориночкою шматок м’яса, в який зверху увіткнутий значних розмірів ніж. До м’яса
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подається пікантна гірчиця, ароматний хрін, маринована цибулька і солоні огірочки.

Празькі бари

Якщо Ви хочете дійсно побалувати себе місцевою культурою, краще всього почати з
одного з численних барів міста, пабів  – незалежно від того, як Ви його назвете.
Головний продукт, це, звичайно ж, пиво, яким пишаються чехи; загальновизнано, що
чеське пиво є одним з кращих в світі.
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