Cseh Paradicsom
2020. augusztus
Csehország a legtöbb utas számára Prágával azonos, és azon túl mintha más nem is létezne, pedig
bizony bőven van mit bejárni ebben a viszonylag kis országban. Így figyelmünket végre mi sem csak
Prágára fordítjuk, hanem a Cseh Paradicsomba indulunk. Kis városai lenyűgöznek változatosságukkal
és építészeti szépségükkel. Természeti kincsei pedig egy egészen új világba kalauzolnak el bennünket.
Az északi határvonal végig egy homokkővonulat, mely különleges formakincse ma védettséget élvez.
Élvezzük ki a cseh kultúra sokszínűségét, amiből a helyi specialitások sem hiányozhatnak, mint a jó
sör vagy akár a pardubicei mézeskalács, puszedli.
1.nap: Korai indulás után első megállónk Litomysl, Smetana, a híres zeneszerző szülőhelye.
Az UNESCO azonban káprázatos kastélya miatt vette fel az örökségi listára. A különlegesen díszített
homlokzat mesés gazdagságra utal, még ma is létező színházában pedig a kor legjelentősebb művészei
léptek fel. Következő állomásunk az Elba partján fekvő egyetemi város, ahol nem mellesleg az ország
legjobb puszedliját is készítik, Pardubice. Kastélya mellett az óváros középkori festett és stukkós
házai, mint a Városháza, a Ház az Arany birkához vagy a Ház a Fehér lóhoz ejtenek bennünket
ámulatba. Továbbutazás a szálláshelyre.
2.nap: Reggelit követően sétát teszünk a hagyomány szerint a „Királynék városá”-nak tartott
Hradek Kraloveban. A háromszögű, elnyúló Nagy téren találjuk a székesegyházat, a Városházát, az
egykori jezsuita kollégiumot és számtalan kereskedőházat. Közös sétánk után elindulunk a Cseh
Paradicsom egyik különlegességét bejárni. Az Adrspach-Teplicei-sziklavidék egy gyalogosan
bejárható sziklaerdő. Szikláinak mindegyike elindítja fantáziánkat, így láthatunk egy szerelmes párt,
egy polgármestert, de átmegyünk az “Egérúton” is. Kirándulásunkat Broumovban folytatjuk, ahol egy
rövid séta keretében ismerkedünk a városka nevezetességeivel – apátság, Fő tér és a különleges,
Skandináviára jellemző fatemplommal. Egy kis lengyel kitérővel érkezünk vissza a szálláshoz.
3.nap: Hazafelé megállunk Zdarban, Zelena Hora templománál, ahol Nepumuki Szent János
kultuszának megfelelően kegytemplomot emeltek. Évszázadok óta zarándokok ezrei keresik fel ezt a
búcsújáró helyet. Továbbutazás Brnoba, Morvaország fővárosába, mely változatos építészetével
méltán élvez műemléki védettséget. Hazaérkezés az esti órákban.
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Litomysl kastély

Pardubice vár
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