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PRAHA – KULTAINEN KAUPUNKI

Tšekin tasavalta on itäisen Euroopan maista ehkä kaikkein keskieurooppalaisin. Se sijaitsee aivan Euroopan
ytimessä, joten sillä on ollut paljon yhteyksiä eri maihin ja kaupunkeihin. Nykyään Tšekki tunnetaan kulttuuristaan, urheilustaan ja Prahasta, joka on kohonnut Euroopan viiden suosituimman kaupunkilomakohteen
joukkoon. Tšekissä on kuitenkin paljon muutakin: keskiaikaisia kaupunkeja, linnoja ja patikointiparatiiseja.
Prahan historia alkaa Linnakaupungista ja sitä hallitsevasta Kuninkaanlinnasta, joka ensimmäisen kerran rakennettiin jo 800-luvulla. Prahan suosituimpia ja tunnetuimpia nähtävyyksiä on Vltava-joen (saks. Moldau)
ylittävä Kaarlen silta.
Päivä 1 / 16.3.
Kokoontuminen aamulla Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ja aamiainen lähtöselvityksen jälkeen. Matkanjohtajamme liittyy seuraamme. Aamulento Prahaan. Prahan lentokentällä vastassa on
oma tilausajobussi sekä suomeapuhuva oppaamme. Teemme tulokuljetuksen yhteydessä kaupunkikiertoajelun saaden hyvän
yleiskuvan tästä kauniista pääkaupungista. – Ajelemme ensin bussilla laajemmalla alueella Prahan keskustassa ja sen lähituntumassa, minkä jälkeen tutustumme Prahan Linnan kaupunginosaan. Jatkamme tutustumista Prahaan vielä jalkaisin lyhyellä
kävelykierroksella keskustassa. Kävelykierros alkaa kuuluisan
Strahovin munkkiluostarin pihalta. – Kierros päättyy **** hotellillemme (esim. Hotel Clement • Klimentska 30, 110 00 Prague • www.hotelclement.cz), sisäänkirjoittautuminen. Iltapäivä omaa aikaa. – Yhteinen tervetuloillallinen.
Päivä 2 / 17.3.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kävelykierrokselle. Kierros alkaa 1300-luvulla perustetusta Uudesta kaupungista.
Václavin aukio tunnetaan monista viimeaikojenkin värikkäistä tapahtumista. Sinne ovat vyöryneet aikoinaan venäläisten tankit, ja Kansallismuseon vierellä nuori opiskelija sytytti itsensä tuleen… Matkalla tutustumme upeaan
Kaupungintaloon ja jatkamme Unescon suojelemalla alueella Vanhankaupungin aukiolle. Täällä sijaitsee Prahan
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kuuluisa raatihuoneen torni luurankoineen ja pienine symbolisoivine nukkeineen, Jan Hussin patsas, Tynin kirkko ja muut komeat rakennukset.

Läheisessä juutalaiskorttelissa tutustumme alueen menneisyyteen ja
eri arkkitehtuurityyleihin. Kävely jatkuu Vltava-joen rannalle ja
kuuluisalle Kaarlen sillalle. Teemme pari tuntia kestävän lounasristeilyn Vltavalla. Loppupäivä omaa aikaa.
Päivä 3, 18.3.
Pilsner Urquell Pilsenissä on Tšekin kuuluisimpia oluita, ja sen KeskiEuroopan suurin panimotehdas on noin tunnin ajomatkan päässä Prahasta. Tutustumme tehtaan historiaan, oluen valmistusmenetelmään
ja teknologiaan maistiaisineen. – Paluumatkalla Pilsenistä lounas
Zbirohin keskiaikaisessa linnassa. Matkan varrella käynti myös kuuluisalla Nizborin kristallitehtaalla. – Paluu Prahaan, loppupäivä omaa
aikaa.
Päivä 4 / 19.3.
Retkemme suuntautuu Prahasta läheiselle Žernosekyn viinitilalle.
Maistelemme tilan viinejä; tutustumme viinitilan ja tsekkiläiseen
viinikulttuuriin. Herkullinen lounas matkan aikana tunnelmallisessa
ravintolassa. – Illalla menemme Laterna Magika –esitystä katsomaan.
Ns. musta teatteri on kuin matka illuusioiden ja taikojen maailmaan. Tämä taidemuoto levisi aikanaan Eurooppaan Aasiasta ja sai niin vahvan jalansijan Prahassa, että siitä on tullut oleellinen osa kaupungin teatterielämää. Kuuluisin mustan teatterin näyttämöistä on Laterna Magika,
jonka suosituin esitys ”Wonderful Circus” on ollut ohjelmistossa yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1977. Laterna Magika yhdistää esityksissään musiikkia, tanssia, elokuvaa, pantomiimia sekä valoja ja varjoja. Puhetta esityksiin kuuluu tuskin lainkaan, joten kieltä taitamatonkin matkailija voi
nauttia täysin siemauksin tästä visuaalisesta taide-elämyksestä.

Päivä 5 / 20.3.
Kutná Hora (saks. Kuttenberg) on kuulunut vuodesta 1995 lähtien UNESCOn maailmanperintöluetteloon.
Kutná Horassa (n. 70 km Prahasta itään) ovat mm. gotiikkaa edustava viisilaivainen Pyhän Barbaran katedraali, jonka rakentaminen aloitettiin 1388, ja Kaikkien Pyhien Kappeli Sedlecissä.
Kutná Hora perustettiin hopeakaivosten ympärille ja se vaurastui nopeasti. Kaivoksista saadulla hopealla lyötiin kolikkoja, groschen, joita käytettiin 1300-luvun lopulla koko Keski-Euroopan valuuttana. Hopean kaivaminen lopetettiin
Kutná Horassa 1500-luvulla. Kaivoksia on ollut alueella ainakin 1200-luvun ensimmäiseltä puoliskolta asti. Kaupunki
kehittyi nopeasti ollen vuonna 1419 hussilaissotien alussa Böömin toiseksi merkittävin kaupunki Prahan jälkeen. Kutná
Hora oli myös useiden böömikuninkaiden suosikkiasuinpaikka.
Kutná Horan Sedlecin kaupunginosassa on myös erikoinen luukirkko, Kaikkien Pyhien Kappeli, jota restauroi barokkilaismalliseksi vuosina 1703–1710 kuuluisa italialainen arkkitehti Giovanni Santini. Koristelu kirkossa on tehty erilaisista ihmisluista; arvioidaan kappelissa olevan jopa 40 000 ihmisen luut. Mielenkiintoinen on esim. kattokruunu tai
ruhtinas Schwarzenbergin vaakuna.

Aikaa omakustanteiseen lounaaseen/välipalaan retken aikana. Paluu Prahaan. Illalla nautimme yhdessä
läksiäisillallisen viineineen.
Päivä 6 / 21.3.
Aamiaisen jälkeen huoneidenluovutus; lähtö tilausajokuljetuksella Prahan lentokentälle. Lento Helsinkiin
lähtee puoliltapäivin.
Matkan hinta on à 995 € (edell. 30 osallistujaa) sisältää lennot turistiluokassa Helsinki–Praha m/p, aamiaisen lentokentällä Helsingissä lähtöselvityksen jälkeen, suomalaisen oppaan mukanaolon Tšekissä, kuljetukset Tšekissä
tasokkaalla turistibussilla ohjelman mukaan, 5 yöpymistä **** hotellissa jaetuissa kahden hengen huoneissa aamiaisineen, ohjelman retket sisäänpääsyineen, 3 lounasta ja 2 illallista. Ohjelma ja hinta sitoumuk-setta. Olemme varanneet ryhmällesi (35 pax) sekä lennot että majoituksen ylläolevalle ajankohdalle.

Oy Kon-Tiki Tours Ltd • Linnankatu 13 a A 17 • 20100 Turku • Finland • Puh. +358 (0)45 124 2003 • www.kontiki.fi

