Astronomiska uret på Gamla stans
torg är en av många sevärdheter i
Prag som man inte får missa.

Tusen år av skönhet mitt i Europa
Petřín. Det är jättefint att
strosa runt däruppe och man
har en fantastisk utsikt över
Prag.
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Foto: Tjeckiska statens turistbyrå, Shutterstock
också trevligt att på vägen
stanna till på den konstgjorda
Prag har ibland kallats
rad med museer, kyrkor och
jeckiens huvudstad baön Kampa, som bland annat
”Östeuropas Paris”, men ligger exteriörer som runt Pragbordar i sol denna dag och
har fina små krogar.
nere vid floden Moldau faktiskt väster om Stockholm. gen, säger Carl.
Trots att det är en huvudJust nu är man det EU-land
Nästa dag kan avsättas exträffar vi svenske guiden,
stad med över en miljon invåsom har den högsta ekonomis- empelvis för Gamla stan.
översättaren och författaren
nare känns rytmen i Prag lugn
ka tillväxten och standarden i
– Ett tips jag brukar ge är
Carl Rüster, som bott här
och behaglig. Man hittar alltid
Prag är fullt jämförbar med
att ”passa på att gå vilse i
i 25 år.
Gamla stan”! Den är full med mysiga restauranger och ka– Prag är förmodligen Euro- vår svenska.
féer, blir vittne till gatuteater
– Ändå är priserna här fan- små gränder och prång och
pas mest välbevarade huvudtastiska. Tjeckernas valuta
passager, där du kan känna att eller levande musik och komstad. Den har aldrig blivit
mer lätt i slang med lokalbor.
heter också krona och jag bru- du slipper alla andra turister
bombad eller upplevt något
– Staden har verkligen nåkar säga till dem jag guidar:
och är ensam om dina upplerivningsraseri, förklarar han.
got att erbjuda alla och en var.
velser.
Den historiska kärnan är pie- ”Tänk i svenska kronor och
Och du får knappast denna
dividera sedan med tre”, berät– Gamla stan är mycket
tetsfullt restaurerad och rent
service och standard till så
tar Rüster och tillägger att det vacker och överallt finns det
arkitektoniskt vet jag ingen
lågt pris i någon annan eurosmå fina butiker att besöka
annan stad som har så många världsberömda tjeckiska ölet
på en del krogar går att få för
och krogar där man kan slinka peisk huvudstad, säger Carl.
sevärdheter koncentrerade
Har han då något smultronunder en svensk tia.
in och ta en öl. Judiska kvarteinom en så liten radie.
ställe att dela med sig av till
Till Prags många fördelar
ren ligger vägg i vägg med
HJ:s läsare?
hör att det är gångavstånd till Gamla stan och exempelvis
– Självklart. Ett stenkast
det mesta. Det är också en väl- judiska begravningsplatsen är
från Gamla stans torg med
digt trygg stad, där man utan
värd ett besök, tipsar Carl.
dess turistvimmel finns ett
problem kan spankulera omBlir det tid över kan dagen
fantastiskt fint och prisvärt
kring mitt i natten.
lämpligen avslutas med en
kafé, dit få hittar. Jag går
Är man här en långhelg kan båttur på floden Moldau.
första dagen lämpligen sättas
Vad har då Tjeckien-exper- själv av och till dit, det kallas
Litterära kaféet och adressen
av för Pragborgen med omgiv- ten, som häromåret gav ut
är Týnská 6.
ningar och eftersom den ligboken Mitt Prag, för tips gälBara en sista sak – hur är det
ger på en höjd tar man då enk- lande dag tre?
last spårvagn 22 från centrum.
– Jag skulle åter ta spårvagn med språket?
– I dagens Prag klarar man
– Ingen annanstans i värl22 och då till en station som
sig utmärkt med skolengelden finns de senaste tusen
heter Újezd och därifrån åka
skan! n
årens arkitektur så koncentre- bergbanan upp till parken
Carl Rüster är Pragbo sedan
25 år och ger sina bästa tips
till Hemmets Journals läsare.

Tänk dig att dina kronor plötsligt blir tre
gånger mer värda än i Sverige. Så är fallet i
Europas kanske vackraste huvudstad. Med
sin historia, kultur, konst och härliga uteliv är
Prag idag så nära man kan komma det
perfekta weekendresmålet!

Ta en helg
i billiga

PRAG!

T

Gamla stan i
Prag är full av
vackra hus som
är pietetsfullt
renoverade.
Folklivet är
rikligt men
avspänt.

På den gamla judiska kyrkogården står
gravstenarna så tätt att de ibland nästan
står på varandra. Ytterligare ett ”måste”
att besöka i Prag.
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Ett pärlband av broar över floden
Moldau binder samman staden.

sevärdheter du
inte får missa

● Václavplatsen
● Pragborgen och Sankt
Vitus-katedralen
●Gamla stans torg med
astronomiska uret
● Karlsbron
● Lillsidan
● Kruttornet
● Judiska begravnings-
platsen
● Gyllene gatan (Zlatá ulička)
med pittoreska småhus
● Dansande huset
● Parken och utsiktstornet
i Petřín.

Man tar sig lätt runt i Prag med
spårvagn och tunnelbana när
man tröttnat på att promenera.

Prag är ibland nästan overkligt
vackert. Staden har aldrig
bombats eller förstörts i krig
så här finns tusen år av
arkitektur bevarad.

Vänd
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Pragborgen tronar majestätiskt
på en klippa ovanför staden.

Ta en helg
i billiga

PRAG!
Forts från
föreg sida

Resfakta
● Resa dit: Från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn flyger
man direkt till Prag med SAS,
Czech Airlines, SmartWings eller
Norwegian. Tidvis går det att
komma under tusenlappen t/r.
● Ta sig runt: Spårvagn och
tunnelbana är bästa transportmedlen. En tredagars-biljett
kostar 310 tjeckiska kronor eller
drygt hundra svenska kronor.
● Taxi i Prag: Ta alltid taxi från
taxistolpe eller ring och beställ.
Mest kända och därtill mycket
pålitliga bolaget heter AAA
och har telefonnumret 14014
(engelska går bra).
● Bästa tiden: Hit kan man resa
året runt. Sommaren är härlig,
våren kommer tidigare och
hösten varar längre än i Sverige.
Prag på vintern är mysigt med
julmarknader och vintoddy.
● Prisläge: Forex storstads-
index för Prag är 50 (mot för
Sverige 100). Undviker man
”turistfällorna” vid t ex Václavplatsen och runt Gamla stans
torg kostar en lunch cirka
35 kronor, en öl omkring 15 och
en kopp kaffe runt 15 kronor.

Hotell
Budget: Hostel Pilgrim&3star.
Nära t-banan Andel och cirka
15 minuters spårvagnsresa till
centrum.
Pris: Beroende på årstid från
ungefär 300 kronor och uppåt.
Adress: Duškova 828/12.
Mellan: Hotel Élite, gediget och
trivsamt mitt i centrala Prag och
med en fin innergård som har
servering.
Pris: Dubbelrum från ca 500 kr/
natt.
Adress: Ostrovní 125/32.
www.hotelelite.cz/en
Lyx: Hotell Leonardo, stiligt
boende i Gamla Stan, där vart
och ett av rummen är unikt
inrett.
Pris: Dubbelrum från runt
1 300 kr/natt.
Adress: Karolíny Světlé 27.
www.hotelleonardo.cz/en

Restauranger

U Dvou Koček (Hos de två
små katterna)
Här bjuds äkta tjeckiska mat-
rätter och till dem det berömda
Plzeň-ölet. Lagom blandning
av turister och Pragbor samt en
dragspelare om kvällarna.
Adress: Uhelný trh 10.
U Medvídků (Hos de små
björnarna)
En klassisk ölkrog mitt i staden
med stort utbud av tjeckiska
ölsorter och rätter. Ofta hög
stämning om aftnarna.
Adress: Na Perštýně 7.

Kaféer
Café Slavia
Stilfullt, gammaldags kafé med
magnifik utsikt över floden Moldau samt Pragborgen från vissa
bord. Prisnivån gör att man här
gott kan unna sig kaffedrinkar
som Irish Coffee m m.
Adress: Smetanovo nábřeží
1012/2.
Obecní dům
Fantastiskt jugendpalats och
kafé med klassisk centraleuropeisk atmosfär. Kristallkronor
i taket, tårtvagnar och pråligt
men ändå mysigt.
Adress: Náměstí Republiky 5.
Café Louvre
Centralt beläget, klassiskt kafé
med över hundra år på nacken.
Hit brukade bl a Albert Einstein
och Franz Kafka gå. Stort utbud
av drycker, bakverk och exempelvis fräscha sallader.
Adress: Národní 22.

U Fleků (Hos familjen Flek)
Prags i särklass mest kända ölkrog, grundad år 1499 och med
plats för 1 200 personer. Hit går
man inte främst för maten, utan
för det berömda svarta ölet som
serveras vid långbord.
Adress: Křemencova 11.

Shopping
Palladium
Ett centralt beläget jättelikt
shoppingcenter med runt 200
butiker.
Adress: Náměstí Republiky 1.
Holešovická tržnice
Prags största utomhusmarknad
med stans enda saluhall. Billiga
varor och så klart av skiftande
kvalitet.
Adress: Bubenské nábř. 306/13,
Praha 7 (ligger utanför centrum,
enklast tar man tunnelbanans
linje c till station Vltavská).
Prisvärt i Tjeckien är exempelvis
kristallglas, träleksaker, chark
samt alkoholhaltiga drycker, typ
tjeckiska likören Becherovka
och fruktbrännviner.

Museer
Museum of Communism
För att förstå dagens Tjeckien är
det bra att veta att landet från
1948 till 1989 var kommunistiskt. Detta museum ger, förutom historiska fakta, även en god
bild av hur människorna levde
under ständig varubrist och
polisövervakning.
Adress: Na Příkopě 10.
http://muzeumkomunismu.cz
Lobkowicz-palatset
Prags kanske bästa museum,
där man får både kultur och
historia på ett lättsmält och
behagligt sätt. Adelsfamiljen
Lobkowicz var bl a Beethovens
mecenater och här finns partituret till Beethovens femte
symfonis uruppförande.
Adress: Jiřská 3
http://www.lobkowicz.cz/en/
Lobkowicz-Palace-9.htm

Det finns fullt med klassiska
kaféer i Prag, till exempel det
110 år gamla Café Louvre.
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