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עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן 
לבקש שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, 

אל תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 
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מסדרת כאן ועכשיו
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עיקר האתרים • אצל המקומיים • תכנון יומי

פראג
כאן ועכשיו

 מארק די דּוָקה,
מארק בייקר, ניל וילסון
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Cafe Louvre )עמ' 101(

מיטב הבירות
Prague Beer Museum זה 

אינו מוזיאון אלא פאב פופולרי, 
עם 30 סוגי בירה מהחבית. 

)עמ' 64(

Jáma מבחר משתנה של 
בירות מקומיות ובירות בוטיק 

מִמבשלות קטנות. )עמ' 92(

U Zlatého Tygra ב־1994 
הביא לכאן ָוצלאב האֶבל את 

עמיתו ביל קלינטון, כדי 
להראות לו כיצד נראה פאב 

צ'כי אמיתי. )עמ' 79(

Pivovarský Dům ִמבשלה 
קטנה פופולרית, עם מספר 
בירות מהחבית ואוכל צ'כי 

טעים. )עמ' 101(

Letná Beer Garden גינת 
בירה המשקיפה לנוף מרהיב 

של פראג. )עמ' 125(

U Tří růží ִמבשלת־בוטיק עם 
שישה סוגים שונים של לאֶגר. 

)עמ' 78(

מיטב הקוקטיילים
Hemingway Bar בר נסתר, 

חמים ומסוגנן. )עמ' 80(

Hoffa בר חדש ופופולרי, שבו 
העישון אסור לחלוטין. 

)עמ' 92(

s׳Bukowski בר קוקטיילים 
אפלולי ואפוף עשן, שבו 

מבלים בעיקר תושבי חוץ. 
)עמ' 109(

Čili Bar בבר הקטן והחמוד 
תוכלו ליהנות מרּום עם צ׳ילי 

גרוס. )עמ' 80(

s New York Bar׳Tretter בר 
קוקטיילים יוקרתי בסגנון ניו־

יורקי. )עמ' 64(

מיטב ברי־היין
Le Caveau מאורת שתייה 

נעימה ומעדנייה בווינֹוהראדי, 
ומבחר מצוין של יינות 

צרפתיים. )עמ' 109(

Café Kaaba קפה־רטרו עם 
יינות מכל רחבי העולם, לפי 

הכוס. )עמ' 115(

מיטב בתי־הקפה
Grand Cafe Orient פנינה 

קוביסטית מרהיבה עם 
שולחנות שטופי שמש בחוץ. 

)עמ' 79(

Cafe Louvre מבתי־הקפה 
המפוארים בפראג, וגם אולם 

ביליארד. )עמ' 101(

Kavárna Obecní dům ציון 
דרך בסגנון אר־נובו ובית־קפה 

אגדי בסגנון וינאי, השוכן 
בבית־העירייה. )עמ' 79(

Café Savoy בית־קפה 
יפהפה עם ארוחת בוקר כיד 

המלך. )עמ' 48(

Cafe Kampus בית־קפה 
סטודנטיאלי שמשמש גם 

גלריה לאמנות ואולם מוסיקה. 
)עמ' 80(

שתייה היא הספורט הלאומי של הצ׳כים, ופראג היא 
האצטדיון האולימפי של חובבי הטיפה המרה: כמעט 

בכל פינת רחוב יש פאב, בר יין, אולם בירה, או בר 
קוקטיילים. באופן מסורתי, הצ'כים שותים בעיקר בירה, 

אבל גם זה משתנה בהדרגה - יש היום עניין גובר 
והולך ביינות מקומיים ובינלאומיים, וגם קוקטיילים 
ססגוניים הפכו לטרנד, כך שזירת השתייה מגוונת 

מתמיד.

מילון הבירה הבסיסי
בכל הקשור לבירה )ּפיבֹו, pivo(, הצ'כים מעדיפים לאֶגר 

בהיר )ְסְבֶייטֶלה, světlé( על פני בירה כהה )ְטמאֶבה, 
tmavé(, אך ברוב הפאבים מוזגים את שתיהן. ּפילזֶנר 
אּורֶקל )Pilsner Urquell( היתה ונותרה המותג הצ'כי 

 Staropramen-ו Budvar ,Gambrinus המוביל, וגם
פופולריות. רוב הבירות הצ'כיות מסומנות בתווית 

dvanáctka )°12( או desítka )°10(, אך מספר זה אינו 
מתייחס לאחוז האלכוהול )ברוב הבירות יש -4.5

5 אחוזי אלכוהול(, אלא לאחוז התמצית המקורית 
במשקה. בירות של 12°, כמו ּפילזֶנר אּורֶקל, הן בדרך 

כלל מעט יותר חזקות וכבדות מבירות של 10°.

ִמבשלות קטנות ובירות ‘ממיכל׳
המגמה הכלל־עולמית של ִמבשלות בירה קטנות נחתה 

גם בצ׳כיה, וזוכה להצלחה בעיקר בפראג. יש בעיר 
כתריסר ִמבשלות קטנות עם פאבים צמודים, בהם 

תוכלו לטעום את הבירות הללו, בדרך כלל בליווי אוכל 
צ'כי מסורתי טעים. כדי להתחרות בִמבשלות הקטנות, 
מציעות חברות הבירה הגדולות חידושים שונים, כמו 

בירה לא מסוננת )ֶנפילטרֹובאֶנה, nefiltrované(, ובירה 
המובלת היישר לפאבים במיכלי ענק )טאנקֹוֶבה ּפיבֹו, 

tankové pivo(. המיכלים שומרים על טריותה של הבירה 
טוב יותר מאשר אחסון בחביות העץ המסורתיות.

134 המיטב  ברים ופאבים 135

ברים ופאבים
המיטב

y קבלו טיפ 

W   חשבונכם בפאב
יתועד על פיסת נייר 

שתונח על שולחנכם; אל 
תכתבו עליה ואל תזרקו 

אותה.
W   בדרך כלל אפשר

להזמין בירה בפאב גם 
בלי לומר מילה; 

כשהמלצר יתקרב אליכם, 
הניפו אגודל כדי לבקש 

בירה אחת, אגודל ואצבע 
כדי להזמין שתי בירות, 

וכן הלאה.
W   ,כדי לשלם וללכת

za�( זאּפלאטים  אמרו
platím, אני משלם(.

W   נהוג להשאיר טיפ של
כמה קרונות.
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הכניסה למצודה
שער הכניסה למצודה, בכיכר ְהראדצ'אני 

)Hradčany(, מעוטר משני עבריו בפסלי ענק מהמאה 
השמונה־עשרה של טיטאנים נאבקים, המגמדים את 

השומרים שמתחת. המחזאי שהפך לנשיא, ָוצלאב 
האֶבל, שכר את מעצב התלבושות הצ'כי בסרט 

אמדיאוס כדי לעצב מדים חדשים לשומרים, ויזם את 
טקס חילופי המשמר - מפגן מרשים שנערך מדי יום 

ב־12:00.

גלריית התמונות של מצודת פראג
ב־1648 בזז הצבא השוודי הפולש את אוצרות האמנות 

של הקיסר רודולף השני )וגם את פסלי הארד 
המקוריים שעיטרו את גן ואֶלנשֵטיין(. בגלריה )100/50 

 C קצ' לילד/למבוגר, דמי הכניסה כלולים בכרטיס לסיור
במצודת פראג; h אפר׳-אוק׳ 9:00-17:00, נוב'-מרץ עד 

j ;16:00 22( השוכנת באורווה מתקופת הרנסאנס 
מוצגות היצירות שנותרו לפליטה, לצד יצירות שנוספו 

עם השנים, בהן ציורים של רובנס, טינטֹוֶרטֹו וטיציאן.

עמוד ּפֶלצ׳ניק
בחצר השלישית, ליד קתדרלת ויטּוס הקדוש, בולט 
עמוד שחם ענק המוקדש לקורבנות מלחמת־העולם 

הראשונה. את האנדרטה תכנן האדריכל הסלובני יֹוֶז'ה 
ּפֶלצ'ניק ב־1928. בקרבת מקום ניצב העתק של פסל 
ידוע מן המצודה, גיאורגיוס הקדוש הורג את הדרקון.

ארמון המלוכה הישן
גולת הכותרת של הארמון היא היכל וָלדיסלאב 

)Vladislavský sál; 1493-1502( הגותי, ובו קמרון 
מרשים שמתחתיו הושבעו כל נשיאי צ'כיה. להיכל 

צמודה מרפסת המשקיפה אל נוף מרהיב של העיר, 
ויש גם דלת המובילה אל משרד האוצר לשעבר 

של בוהמיה, שם אירעה ב־1618 ההשלכה השנייה 
מהחלון.

y קבלו טיפ
W   מבני המצודה נפתחים

ב־9:00; הגיעו כמה דקות 
קודם, כדי להימנע מתור ארוך.

W   מומלץ להקדיש לסיור
במתחם חצי יום לפחות.

W   סיור מודרך באנגלית יש
לתאם מראש: חייגו % 

224-373-584. הסיור נמשך 
כשעה ויוצא ממרכזי המידע 

שבמתחם.

W   לפרטים על מופעי מוסיקה
ותרבות במתחם המצודה, 

www.kulturan�  היכנסו לאתר
.ahrade.cz

5 הפסקת אוכל
ברחבי המצודה יש כמה מקומות 

שתוכלו לעצור בהם לקפה או 
למשקה קר. הבחירה שלנו היא 

 Lobkowicz Palace Café
המקסים )עמ' 36(, שבקומת 
הקרקע של ארמון לֹוּבקֹוביץ'. 
זהו גם מקום מומלץ לארוחת 

צהריים.

את המבצר ייסדו במאה התשיעית הנסיכים לבית 
ּפֶז׳מיסל, והצ'כים הגאים קוראים לו בפשטות ְהראד 

)hrad; מבצר(. מאז, השליטים שגרו בו הרחיבו ושיפצו 
אותו פעמים רבות. כיום תמצאו כאן מתחם ענק )בגודל 

של שבעה מגרשי כדורגל ויותר(, שבו תתקדמו בין שלוש 
חצרות ממערב למזרח. המצודה עברה שיפוצים נרחבים 
ארבע פעמים, ושימשה מעון רשמי לרבים משליטיה של 
צ'כיה, פרט לנשיא הראשון של העידן הפוסט־קומוניסטי, 

ָוצלאב האֶבל, שבחר ב־1989 להמשיך ולהתגורר בביתו 
הפרטי.

D2 ,34 1 מפה עמ׳

www.hrad.cz

Hradčanské námĕstí 1

הכניסה למתחם המצודה 
 C: או A חופשית, אתרים בסיור
 B: 250/125 350/175 קצ׳, בסיור

קצ׳ הנחה/מבוגר 

h המתחם כל השנה 
6:00-23:00, הגנים אפר'-אוק' 

10:00-18:00

22 j ,Malostranská m
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השער הראשי של מצודת פראג

מצודת פראג
עיקר האתרים

מצודת פראג24 מצודת פראג וְהראדצ׳אני 25
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4 בית הדקה
 )dům U minuty( הבית

הוא מבנה פינתי רנסאנסי 
הצמוד לבית־העירייה 

הישן. כאן התגורר פרנץ 
כנער )1889-1896(, ולימים 

נזכר כיצד גרר אותו 
טבח המשפחה אל בית־

.Masná 'הספר שברח

5 בית הולדתו 
של פרנץ קפקא

ממערב לכנסיית ניקולאוס 
הקדוש )עמ' 71( נמצא בית 
הולדתו של קפקא, בכתובת 
 náměstí Franze Kafky 3

)לשעבר U Radnice 5(. את 

הבית תזהו בזכות פסל חזה 
של הסופר; מהבית המקורי 

נותר רק שער האבן.

6 דירת הרווקים 
של קפקא

על אף כמה סיפורי אהבה 
סוערים, קפקא מעולם לא 

נשא אשה והתגורר רוב 
חייו עם הוריו. אחת מדירות 

הרווקים שלו נמצאת 
.Dlouhá 16 בכתובת

7 הדירה 
בּבילקֹוָבה

המשיכו לכיוון צפון 
דרך האנדרטה לזכרו של 

פרנץ קפקא )עמ' 62(, 

ותגיעו לדירה נוספת שבה 
 Bílkova התגורר, בכתובת

22. ב־1914 החל לכתוב 
כאן את ספרו המשפט.

8 מלון 
אינטרקונטיננטל

לבסוף, פנו בכיוון מערב אל 
ּפארז'יז'סָקה, ומשם לכיוון 

צפון, אל הנהר. בשטחו 
של מלון אינטרקונטיננטל 
ניצבה בעבר דירה נוספת 

של משפחת קפקא 
)1907-1913(. כאן כתב 

קפקא את הסיפור האדיפלי 
הקצר 'גזר הדין' )1912( 

והחל לכתוב את הגלגול, 
על איש שהופך לחרק ענק.

2 המסלול
“העיגול הקטן הזה מכיל בתוכו את כל חיי,” אמר פעם פרנץ 

קפקא )1883-1924(, כששרטט מעגל סביב העיר העתיקה של 
פראג. אולי הוא הגזים )בכל זאת, קפקא טייל גם מחוץ לעירו 

ומת באוסטריה(, אך אין ספק שפראג היתה נוכחת תמיד 
בחייו ובכתיבתו. המסלול הזה בעיר העתיקה עובר ליד כמה 

מהמקומות האהובים עליו.

Náměstí Republiky m ;Náměstí Republiky נקודת מוצא

Staroměstská m ;Hotel Intercontinental נקודת סיום

אורך המסלול שני ק”מ; 40 דקות

5 הפסקת אוכל
ליד בית־הכנסת הספרדי, ברובע היהודי העתיק של פראג, 

נמצאת Bakeshop Praha )עמ' 63(, מאפייה פינתית ומקום 
מושלם לקפה משובח ולמאפה.

1 החברה 
לביטוח תאונות

על כתיבתו של הסופר 
השפיעה גם שגרת עבודתו 

כפקיד ביטוח. במשך 14 
שנה )1908-1922( הועסק 

קפקא במשרדי החברה 
לביטוח תאונות לפועלים 
ב-Na Poříčí 7. מדי יום, 
בדרכו הביתה, עבר ליד 
שער אבק השריפה )עמ' 
75( ובית־העירייה )עמ' 

75(, שהיה אז מבנה חדש.

2 בית שלושת 
המלכים

מעט לפני כיכר העיר 
העתיקה, תגיעו אל בית 

 Celetná( שלושת המלכים
3(, שם התגוררה משפחת 
קפקא בשנים 1896-1907. 

חדרו של פרנץ ניבט אל 
כנסיית גבירתנו שלפני טין 

)עמ' 71(, וכאן כתב את 
הסיפור הראשון שלו.

3 בית סיקסט
מעברו האחר של רח׳ 

ֶצֶלטָנה ניצב בית סיקסט 
)Sixt(, שם התגורר 

קפקא בילדותו המוקדמת 
)1888-1889(. בקרבת 

 Staroměstské-מקום, ב
náměstí 17, תגיעו לבית 
 U( שנקרא בית חד־הקרן

Jednorožce(, שם התכנס 
הסלון הספרותי של ברטה 

פאנטה, שאירחה הוגים 
בני התקופה, בהם קפקא 
ואלברט איינשטיין הצעיר.
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Nemocnice Motol במערב 
 Depo Hostivař-העיר עד ל

שבמזרח; קו B )הצהוב( נוסע 
מתחנת Zličín בדרום־מערב 
עד ל-Ćerný Mostá בצפון־
מזרח; ואילו קו C )האדום( 

נוסע מ-Háje שבדרום־מזרח 
עד לתחנת Letňany בצפון.

שירות המטרו תכוף   §
ומהיר. במדריך זה, תחנת 

המטרו הקרובה ביותר 
.m מסומנת בסמל

חובה לקנות כרטיס   §
 )jízdenka ,נסיעה )ִייזֶדנָקה

לפני העלייה לאמצעי 
התחבורה ולהחתים אותו 
במכונה הצהובה והקטנה 

שברציף תחנת המטרו, או 
באוטובוס/חשמלית בתחילת 

הנסיעה. כרטיסנים נוהגים 
לבצע ביקורות תכופות.

תזדקקו לכסף קטן כדי   §
לקנות כרטיס במכונות 
האוטומטיות שבתחנות 

המטרו או בתחנות החשמלית 
הגדולות; כרטיסים אפשר 

לקנות גם בדוכני העיתונים, 
בכמה מהמלונות, בלשכות 

המידע לתיירים ובקופות 
הכרטיסים של תחנות 

המטרו. בכמה מהמכונות 
אפשר להשתמש כיום גם 

בכרטיסי אשראי ללא מגע, 
אך ייתכן שבבנק שלכם יגבו 

מכם עמלה גבוהה מאוד 
עבור התענוג הזה.

חשמלית ואוטובוס
y מתאים ל... נסיעה נופית, 

נסיעה בין מוקדי עניין הרחוקים 

מקווי המטרו, או לתיירים 
המתקשים לצעוד מנקודה א' 
לב'. לרוב התיירים אין צורך 

לנסוע באוטובוסים, אבל 
הנסיעה בחשמלית היא חוויה 

שלא כדאי לפספס.
עם הקווים השימושיים   §

ביותר נמנים 22 )למצודת 
פראג, למאָלה סטראנה 

ולגשר קרל(; 17 ו־18 )לרובע 
היהודי ולכיכר העיר 

העתיקה(; ו־11 )לז'יז'קֹוב 
ולווינֹוְהראדי(.

קווים סדירים של   §
חשמלית ואוטובוס נוסעים 
מ־5:00 עד חצות )למפות 

www. וללוחות זמנים, ראו
dpp.cz(. אחרי חצות נוסעים 

בעיר כל 40 דקות קווי 
חשמלית ליליים )91 עד 99( 
וגם אוטובוסי־לילה )901 עד 

.)915

קווי חשמליות הלילה   §
 Lazarská-מצטלבים ב

שבנֹוֶבה מֶייסטֹו. 

שימו לב: רק בקומץ   §
תחנות חשמלית ואוטובוס 
מוכרים כרטיסים. לכן, אם 

אין לכם כרטיס לנסיעה 
חופשית, שמרו בכיס כמה 

כרטיסים לא־חתומים 
והחתימו אותם מיד עם 

עלייתכם לקרון או לאוטובוס.

מונית
y מתאים ל... נסיעה בשעות 

הקטנות של הלילה בחזרה 
למלון, נסיעה לנמל־התעופה 

או ממנו, או אם אתם מאחרים 
להצגה או למופע.

לנהגי המוניות בפראג   §
יצא מוניטין של רמאים. אם 

נתקלתם בנהג שמסרב 
להפעיל מונה, עברו למונית 

אחרת.

 Mary׳s Travel & Tourist
 ;222-253-511 %( Service

 Anny ;www.marys.cz
 ;Vinohrady ,Letenské 17

h ב׳-ו׳ 9:00-19:00, שבת וא' 
 Jiřího z m ;10:00-17:00

11j ,Poděbrad, 13( סוכנות 
יעילה עם שירות נעים ומגוון 

חדרים בבתים פרטיים, 
באכסניות, בפנסיונים, 

בדירות נופש ובמלונות 
בפראג ובסביבתה.

 Prague Apartments
www. ;604-168-756 %(

 )prague-apartment.com
לחברה האינטרנטית יש 
דירות נוחות, המרוהטות 

ברהיטי איקאה. אפשר לראות 
באתר אילו דירות פנויות.

 ;222-521-233 %( Stop City
 Belgická ;www.stopcity.com

 h ;Vinohrady ,36
 Náměstí m ;10:00-20:00

Míru( דירות, חדרים בבתים 
פרטיים ופנסיונים במרכז 

העיר, בווינֹוְהראדי ובז'יז'קֹוב.

ההגעה לעיר
נמל־התעופה 
ָוצלאב האֶבל

נמל־התעופה הבינלאומי 
 Letiště Václava Havla(
Praha( מרוחק 17 ק"מ 

ממערב למרכז העיר.
§   )AE( Airport Express

האוטובוסים נוסעים מדי 30 
דקות בין נמל־התעופה 

לתחנת הרכבת המרכזית של 

פראג. תחילת השירות בשעה 
5:00, והאוטובוס האחרון יוצא 

ב־21:30. קנו כרטיס אצל 
הנהג )60 קצ'(.

§  www.( AAA Taxi
aaataxi.cz( תחנת המוניות 

האמינה ביותר בפראג. 
נסיעה לכיכר הרפובליקה 
תעלה בסביבות 600 קצ'.

קו 119 קו עירוני שנוסע   §
אל תחנת המטרו הקרובה 

 Nádraží Veleslavín ,ביותר
)בקו A(. הנסיעה למרכז 

העיר עולה 32/16 קצ' 
בהנחה/למבוגר. אם יש לכם 

מזוודות גדולות, תצטרכו 
לשלם 16 קצ' נוספים כדי 

לעלות איתן לאוטובוס.

תחנת הרכבת 
המרכזית של פראג
כמעט כל הרכבות בקווים 

הבינמדינתיים מגיעות 
לתחנת הרכבת המרכזית של 

פראג, ּפראָהה ְהלאְבני 
 Praha hlavní( נאדראז'י

 ;840-112-113 % ;nádraží
 ,Wilsonova 8 ;www.cd.cz
h ;Nové Město 3:30 עד 

 Hlavní m ;חצות וחצי
)nádraží

שימו לב: כמה מהרכבות 
עוצרות בתחנת הרכבת 

הגדולה האחרת של פראג, 
 Nádraží( ּפראָהה־הֹוֶלשֹוביֶצה
 ;840-112-113 % ;Holešovice

 ,Vrbenského ;www.cd.cz
 Nádraží m ;Holešovice
Holešovice(, המקושרת 

 Nádraži לתחנת המטרו
.C שעל קו Holešovice

תחנת אוטובוסים 
פלֹוֶרנץ

כמעט כל הקווים 
הבינמדינתיים נוסעים 

לתחנת האוטובוסים 
 ÚAN Praha( המרכזית

 ;900-144-444 % ;Florenc
 Křižíkova ;www.florenc.cz

h ;Karlín ,2110/2b 5:00 עד 
חצות; Florenc m ;W(. אפשר 
 B לנסוע אליה בקווי המטרו

.C-ו

תחבורה
רשת התחבורה הציבורית 

www.( המצוינת של פראג
dpp.cz( כוללת מטרו, 

חשמליות, אוטובוסים וקווי 
לילה. עם זאת, העיר 

העתיקה ואזור המצודה 
מצומצמים מאוד בשטחם, 

ונוח יותר לטייל בהם ברגל 
ותוך כדי כך גם ליהנות 

מהנוף. לוחות זמנים של קווי 
החשמלית מתפרסמים בכל 

www. תחנה וגם בכתובת
.dpp.cz

מטרו
y מתאים ל... התניידות מהירה 

בין אתרים, נסיעה לתחנת 
הרכבת וטיול באזורים שמחוץ 

לאזורי התיירות העיקריים.
רכבות המטרו נוסעות   §

משעה 5:00 עד חצות.

§   A יש שלושה קווים: קו
)הירוק( נוסע מתחנת 

כרטיסים וכרטיסים חופשיים
במטרו, בחשמלית ובאוטובוס משתמשים באותו כרטיס, 

שאפשר לקנות רק בתחנות המטרו או בקיוסקים 
הסמוכים, אך לא מהנהג. אם אתם שוהים בפראג יותר 
מכמה שעות, עדיף לקנות כרטיס חופשי־יומי או כרטיס 

לשלושה ימים במקום כרטיסים בודדים.
כרטיס בסיסי תקף למשך 90 דקות; 32/16 קצ' בהנחה/

למבוגר.
כרטיס לזמן קצר תקף למשך 30 דקות; 24/12 קצ' 

בהנחה/למבוגר.
חופשי־יומי תקף למשך 24 שעות; 110/55 קצ' בהנחה/

למבוגר.
כרטיס חופשי לשלושה ימים תקף למשך 72 שעות; 

310 קצ' לכולם.
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קתדרלת
ויטּוס הקדוש

בית־הקברות
היהודי העתיק

גשר קרל
כיכר העיר
העתיקה
והשעון

האסטרונומי

המוזיאון
היהודי

גבעת ֶּפְטְרז׳ין

מצודת פראג

המוזיאון היהודי
ויֹוֶספֹוב (עמ׳ 54)

הגטו היהודי של פעם משמש
היום בית למקבץ מעניין של

בתי־כנסת היסטוריים
ולבית־הקברות היהודי העתיק,

מקום מעורר מורא ומרהיב כאחד.

E עיקר האתרים
המוזיאון היהודי

בית־הקברות היהודי העתיק

מצודת פראג
וְהראדצ׳אני (עמ׳ 22)

על הרובע האלגנטי הזה
שעל ראש גבעה חולש
מתחם המצודה הענק

שמעניק לפראג מראה חלומי.

E עיקר האתרים
מצודת פראג

קתדרלת ויטּוס הקדוש
הלֹוֶרָטה

מאלָה סטראנָה
וגבעת ּפְֶטְרז׳ין

(עמ׳ 38)

’הרובע הקטן׳ הוא פינת
חמד של ממש, עם רחובות

קטנים ומרוצפי־אבן, גגות
אדומים, קלויסטרים עתיקים
ופארק שליו על צלע הגבעה.

E עיקר האתרים
גבעת ּפְֶטְרז׳ין כיכר וָצלאב והאזור

(עמ׳ 84)

פעם היה זה שוק סוסים,
אך מאז אירעו בכיכר הענקית

כמה מהאירועים המכוננים
בתולדות צ׳כיה.

E עיקר האתרים
כיכר וָצלאב

כיכר העיר העתיקה
וסטאֶרה מיֶיסטֹו

(עמ׳ 68)

הכיכר העתיקה, הססגונית
והמפורסמת מוקפת בצריחים

גותיים, אדריכלות אר־נובו,
שעון אסטרונומי ייחודי

וכרכרות רתומות לסוסים.

E עיקר האתרים
כיכר העיר העתיקה
והשעון האסטרונומי

גשר קרל
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הֹולֶשֹוביֶצה (עמ׳ 118)

גינות בירה, אמנות בת־זמננו
ופארקים ענקיים - את כל

אלו ועוד תמצאו ברובע
השליו הזה, המרוחק

ממסלול התיירים השחוק.

E עיקר האתרים
ארמון וֶלֶטרז׳ני

נֹובֶה מיֶיסטֹו (עמ׳ 96)

אדריכלות עדכנית ובתי־קפה
נעימים לגדת הנהר הם

מגולות הכותרת של השכונה
הזו, שהיא פנינה לא מוערכת.

וינֹוְהראדי וז׳יז׳קֹוב
(עמ׳ 106)

שכונת המגורים המוריקה
אהובה על המקומיים, וידועה

בברים ובבתי־קפה
מהאופנתיים ביותר בעיר.

ארמון
וֶלֶטרז׳ני

כיכר
וָצלאב

19 18 

פראג
חלוקה לאזורים

פראג
אצל המקומיים

חוויות מקומיות ופנינים חבויות שיעזרו לכם לגלות 
את העיר האמיתית
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ויֶשְהראד, המצודה השנייה של פראג )עמ' 104(
y מבצר עתיק ובית־קברות y נוף מרהיב של נהר ְוְלטאָבה ומצודת פראג

בירה ותרבות בסמיכֹוב )עמ' 52(
y אמנות אלטרנטיבית מסקרנת y ברים מחוספסים

הגנים במאָלה סטראָנה )עמ' 42(
 y נווה של שלווה במרכז העיר

y מקום מושלם לפיקניק

טיול ברים בווינֹוְהראדי ובז׳יז׳קֹוב 
)עמ' 108(

y חיי־לילה תוססים
y ברים אופנתיים

הצ׳כים הם אנשים נינוחים ואדיבים, שאוהבים לטייל עם כלבם לגינת הבירה הקרובה. 
לאחר שתבקרו במצודה ותחצו את גשר קרל, הצטרפו למקומיים בפארקים האהובים 

עליהם, בשכונות המגורים ובברים השכונתיים.

עוד מקומות נפלאים 
שאהובים על המקומיים: 

 Kavárna Velryba
)עמ' 102(

האי קאמָּפה )עמ' 43(

רֶייגרֹובי סאדי )עמ' 113(

מרכז דֹוקס לאמנות 
בת־זמננו )עמ' 127(

סטרֹומֹובָקה פארק 
)עמ' 124(

שוק האיכרים ָנּפלאבָקה 
)עמ' 103(

Lehká Hlava )עמ' 78(

רובע נֹובי סבֶייט )עמ' 36(

אצל המקומיים 13 12 

למידע נוסף, ראו שימושון )עמ' 145(.

המטבע
 ;Koruna česká( קֹורּוָנה צ׳כית
במדריך זה: קצ'(

השפה
צ׳כית

אשרה
אזרחי ישראל אינם זקוקים לאשרה כדי 
לבקר בצ'כיה לתקופה של עד 90 יום.

כסף
יש כספומטים בכל פינת רחוב, 
וכרטיסי אשראי בינלאומיים מתקבלים 
במסעדות ובמלונות רבים.

טלפונים ניידים
הטלפונים הניידים בצ׳כיה פועלים 
בשיטת GSM 900, הנהוגה גם 
בישראל וברוב מדינות אירופה.

שעון
שעון פראג מאחר את שעון ישראל בשעה. 
כשבישראל 12:00, בפראג 11:00.

טיפים
בפאבים, בבתי־קפה ובמסעדות, וגם 
במוניות, נהוג לעגל את התשלום 
כלפי מעלה, אם השירות היה טוב.

חשוב לדעת 17 16 

חשוב לדעת
ההגעה לעיר

יש תחבורה ציבורית ומוניות בשפע, הן מנמל־
התעופה הבינלאומי והן מתחנת הרכבת 

המרכזית.

 A מנמל־התעופה ָוצלאב האֶבל

אמצעי תחבורה מומלץ יעד 
מונית או אוטובוס בקו 119 העיר העתיקה

 Nádraží לתחנת המטרו
Veleslavín, ומשם במטרו 

Staroměstská לתחנת

מאָלה סטראָנה 
וְהראדצ׳אני

מונית או אוטובוס בקו 119 
 Nádraží לתחנת המטרו

Veleslavín, ומשם במטרו 
Malostranská לתחנת

אוטובוס AE( Airport Express( כיכר ָוצלאב
לאזור תחנת הרכבת המרכזית 

)Hlavní Nádraží(

מונית או אוטובוס בקו 119 וינֹוְהראדי וז׳יז׳קֹוב
 Nádraží לתחנת המטרו

Veleslavín, ומשם במטרו 
 Jiřího או Náměstí Miru לתחנת

z Poděbrad

 L מתחנת הרכבת המרכזית 
)ּפראָהה ְהלאבני ָנדראז'י(

אמצעי תחבורה מומלץ יעד 
קו C של המטרו לתחנת העיר העתיקה

Muzeum, ומשם בקו A אל 
Staroměstská תחנת

מאָלה סטראָנה 
וְהראדצ׳אני

קו C של המטרו לתחנת 
Muzeum, ומשם בקו A אל 

תחנת Malostranská )המשיכו 
בחשמלית אל ְהראדצ׳אני(

לכו ברגל )מרחק שני רחובות כיכר ָוצלאב
בלבד(

קו C של המטרו לתחנת וינֹוְהראדי וז׳יז׳קֹוב
Muzeum, ומשם בקו A אל 

 Jiřího או Náměstí Miru תחנת
z Poděbrad

תחבורה
רשת התחבורה הציבורית של פראג יעילה וזולה, 
ונחשבת אחת הטובות באירופה. כתיירים, תוכלו 

להגיע לכל מקום שתרצו ברגל, במטרו או 
בחשמלית.

m מטרו
רשת המטרו של פראג פועלת מ־5:00 עד חצות, 

והשירות מהיר ותכוף. הקו השימושי ביותר 
 Nádraží-הירוק(, שנוסע מ( A לתיירים הוא

Veleslavín )משם ניתן להמשיך גם לנמל־
התעופה( למצודת פראג, למאָלה סטראָנה, לכיכר 

העיר העתיקה, לכיכר ָוצלאב ולווינֹוְהראדי.

U חשמלית
הנסיעה בחשמליות של פראג היא חלק מחוויית 

הביקור בעיר. החשמליות נוסעות בדרך כלל 
מ־5:00 עד חצות. עם הקווים השימושיים ביותר 

נמנים מס' 22 )למצודת פראג, למאָלה סטראָנה, 
לגשר קרל, לנֹוֶבה מֶייסטֹו ולווינֹוְהראדי(; מס' 17 
ו־18 )לרובע היהודי ולכיכר העיר העתיקה(; ומס' 
11 )לז'יז'קֹוב ולווינֹוְהראדי(. לאחר חצות, נוסעות 
בעיר רק חשמליות הלילה )91-99(, כל 40 דקות 

בערך.

K מונית
הנסיעה במונית היא דרך נוחה לחצות את העיר, 

במיוחד כשממהרים, אך היזהרו מחאפרים. באזורי 
 Taxi התיירות העיקריים, חפשו תחנות עם השלט

Fair Place: לנהגים בתחנות אלה יש תעריף 
מרבי, והם מחויבים להודיע לנוסעים מראש כמה 
בערך תעלה הנסיעה. אם הנהג יציע לכם לשלם 

במטבע זר, ודאו שאתם יודעים מהו שער החליפין 
ושלא עובדים עליכם.

תקציב יומי
טווח המחיר הזול: עד €80 

W  €10-20 מיטה בחדר משותף
W  קניית מצרכים במרכולים המצוינים
W  €10 דמי כניסה למוקדי עניין עיקריים

טווח המחיר הבינוני: €80-150 
W  €120-160 חדר לזוג
W   ארוחה של שלוש מנות במסעדה

משפחתית €30

טווח המחיר היקר: מעל €150 
W  €200-260 חדר או סוויטה לזוג במלון פאר
W   ארוחת טעימות של שבע מנות במסעדת

יוקרה €90

אתרי אינטרנט מועילים
W  www.lonelyplanet.com/( לונלי פלנט

czech-republic/prague( מידע רב על אתרים, 
הזמנת מלונות מקוונת, פורום מטיילים ועוד.

W   )www.prague.eu( Prague City Tourism
פורטל התיירות הרשמי של העיר.

W   מדריך )www.prague.com( Prague.com
לעיר והזמנת מלונות מקוונת.

W   אתר )www.dpp.cz( Prague Public Transit
נוח לתכנון נסיעות בכל אמצעי התחבורה 

הציבורית.

תכנון מוקדם
שלושה חודשים מראש הזמינו חדר במלון 

לביקור בשיא העונה.
חודש מראש הזמינו שולחן במסעדות יוקרה 

מבוקשות, וקנו כרטיסים ברשת לביקור בסוף 
השבוע במצודת קרלשטיין.

שבוע מראש הזמינו שולחן לליל ו׳ או שבת בכל 
מסעדה שלא תרצו להחמיץ. היכנסו לאתרי 

האינטרנט ובררו מהם האירועים הקרובים 
בגלריות לאמנות ובמועדוני ג'אז ומוסיקה בעיר.

לפני הנסיעה

 ,páni או muži במילים
ושירותי נשים - במילים 

.dámy או ženy

לשכות מידע לתיירים
לשכת המידע הרשמית 

 Prague City לתיירים נקראת
Tourism, ובסניפיה תקבלו 

מפות ומידע כללי, וכן פרטים 
על אירועים המתקיימים 

בעיר בזמן שהותכם. באתר 
 )www.prague.eu( הלשכה

יש מידע מקיף באנגלית. 
 Prague( נמל־התעופה

 ;221-714-714 % ;Welcome
www.prague.eu; מסופים 1 

ו־2, נמל־התעופה ָוצלאב 
 ;8:00-20:00 h ;האֶבל, רּוזנֶייה

 )119 ,100 g
 ;Prague Welcome( Rytírská
מפה עמ' 74; % 221-714-444; 
 ,Rytírská 12 ;www.prague.eu

 ;9:00-19:00 h ;Staré Město
 )Můstek m

 Prague( בית־העירייה הישן
Welcome; מפה עמ' 74; 

www. ;221-714-714 %
 Staroměstské ;prague.eu

náměstí 5, בית־העירייה 
 ;9:00-19:00 h ;הישן

 )Staroměstská m

מטיילים נכים
הרפובליקה הצ׳כית אינה 

ידידותית למטיילים עם 
צרכים מיוחדים. יוצאת מכלל 
זה רשת התחבורה הציבורית 
של פראג, שהנגישה את כל 

התחנות שלה לכיסאות 
גלגלים. למידע נוסף, היכנסו 

.www.dpp.cz לאתר
הארגון לנכים בכיסאות   §

 Pražská( גלגלים בפראג
organizace vozíčkářů; מפה 

עמ' 60; % 224-826-078; 
 ;Benediktská 6 ;www.pov.cz

h ב׳-ה׳ 9:00-16:00, ו' עד 
 Náměstí m ;15:00

Republiky( פועל לקידומה 
של אדריכלות נגישה, 

ולשיפור איכות חייהם של 
הנכים בעיר. למקורות מידע 

מקוונים, היכנסו לאתר 
האינטרנט.

איחוד העיוורים הצ׳כי   §
 Sjednocená Organizace(

 Nevidomých a Slabozrakých
v ČR; מפה עמ' 98; % -221

 ;www.sons.cz ;462-462
 Nové ,Krakovská 21

h ;Město ב׳ 9:00-12:00 
 ,)Muzeum m ;14:00-16:30ו־
מייצג את הלוקים בראייתם, 

ומספק מידע אך לא 
שירותים כלשהם.

שימו לב למיזם העירוני   §
Taxi Fair Place, המספק 

מוניות מורשות באזורי 
התיירות העיקריים. במסגרת 

מיזם זה, מורשים הנהגים 
לגבות מחיר מרבי, וחייבים 

לומר לכם מראש כמה תעלה 
הנסיעה, פחות או יותר.

בתוך מרכז העיר תשלמו   §
בסביבות 150-200 קצ׳; 

נסיעה לפרוורים תעלה עד 
450 קצ'; ונסיעה לנמל 

התעופה 
בסביבות 600-700 קצ'.

מניסיוננו, שלוש התחנות 
האלה אמינות מאוד:

 ,14014 %( AAA Radio Taxi
www.aaataxi. ;222-333-222

 )cz
 ;244-114-411 %( Halo Taxi

 )www.halotaxi.cz
www. ;14015 %( ProfiTaxi

 )profitaxi.cz

שימושון
שעות פתיחה

בנקים ב׳-ו׳ 8:00-16:30
ברים 11:00 עד חצות או 

מאוחר יותר
 Jindřišská( הדואר המרכזי
14, נֹוֶבה מֶייסטֹו( 2:00 עד 

חצות
חנויות ב׳-ו׳ 8:30-20:00, 

שבת וא' עד 18:00
מסעדות 10:00-23:00, אך 

במקרים רבים המטבח נסגר 
כבר ב־22:00

חשמל

כסף
כרטיסי האשראי   §

הבינלאומיים מתקבלים 
כמעט בכל מקום.

הקורונה הצ׳כית   §
 ,Kč או Koruna česká(

ובמדריך זה קצ'( מחולקת 
למאה ֶהֶלר )h(, אך 

המטבעות הזעירים הללו 
יצאו מהמחזור. כשמחיר נקוב 

בפחות מקורונה שלמה, יש 

לעגל את המחיר לסכום 
השלם הקרוב ביותר.

החזיקו בארנק כמה   §
מטבעות לשימוש בבתי־

שימוש ציבוריים ובמכונות 
הכרטוס האוטומטיות של 

רשת החשמליות.

בטיחות
פראג היא עיר בטוחה יחסית, 

וסביר להניח שלא תיתקלו 
בבעיות בטיחות רציניות. עם 

זאת, כייסים וגנבים יש כאן 
בשפע, במיוחד בסביבות 

מוקדי העניין העיקריים. אם 
נפלתם קורבן לגניבה, פנו 

מהר ככל האפשר אל תחנת 
המשטרה הקרובה. זכרו 
לשמור עותק של טופס 
התלונה לצורכי ביטוח.

אם דרכונכם אבד או נגנב, 
פנו לשגרירות ישראל בצ'כיה 
.)http://prague.mfa.gov.il(

בתי־שימוש
בתי־שימוש )ללא תשלום( 

תמצאו במוזיאונים 
הממשלתיים, בגלריות 

ובאולמות הקונצרטים. בכל 
מקום אחר, כולל תחנות 

רכבת, אוטובוסים ומטרו, יגבו 
מכם בסביבות 10 קצ'. 

שירותי גברים מסומנים 

Type E
220V/50Hz

טיפים
עגלו את החשבון כלפי מעלה במסעדות, בברים 

ובמוניות, עד ל־50-100 קצ' הקרובים ביותר. כך נוהגים 
הצ'כים.

טיפים להקטנת ההוצאות
תשכחו ממוניות - סעו בהסעה מנמל־התעופה אל מרכז העיר, והמשיכו משם ברגל  §

או בתחבורה הציבורית.
ותרו על ארוחת סושי ובחרו באוכל צ׳כי אמיתי; את התמורה הטובה ביותר לכספכם  §

תקבלו בפאבים. חפשו ארוחות צהריים כדאיות מתפריט קבוע.
הבירות המקומיות זולות הרבה יותר מיין )וטעימות מאוד(. §
אל תחליפו כסף בנמל־התעופה. במקום זה, משכו שטרות מקומיים בכספומט. §
אל תהיו מוטרדים מפספוס של מוזיאון חשוב, במיוחד אם תקציבכם מוגבל - פראג  §

היא עיר שכיף לטייל בה בחוץ, וברגל. 
בתיאטרון, תוכלו לקנות כרטיסים למושבים הזולים ביותר ב־200 קצ' לערך. §

שימושון 151  150

במדריך

סקירה מהירה
המפתחות שיסייעו 

לכם להבין את 
העיר ולהחליט מה 
תרצו לעשות ואיך

מדריך פראג
האתרים והפעילויות 

המומלצים, שכונה 
אחר שכונה 

המיטב 
של פראג

האתרים הטובים 
ביותר בעיר, 

ברשימות נוחות 
לתכנון טיולכם.

מידע שימושי
טיפים וטריקים 
לשיפור הטיול 

חשוב לדעת
 מידע חיוני 

לטיול מוצלח

חלוקה לאזורים
כדי שתדעו מה נמצא 

והיכן

עיקר האתרים
מצו את המרב 
מביקורכם בעיר

אצל המקומיים
הזדמנות להרגיש כמו 

תושבים ליום אחד

מסלולי הליכה
היכרות עם העיר ברגל

המיטב של פראג
חוויות בלתי נשכחות

תחבורה
לנסוע כמו המקומיים

שימושון
כולל מידע על מקומות 

לינה

האתרים, המסעדות, הברים, החנויות 
והבילויים המומלצים שלנו:

 אתרים
 אוכל

 שתייה
 בילוי

 קניות

מספרים לאיתור מהיר של האתרים 
במפות:

הסמלים הבאים יספקו לכם מידע חשוב 
על האתרים ועל בתי־העסק במדריך:

%  מספרי טלפון

h  שעות פתיחה

p  חניה

n  העישון אסור

i  גישת אינטרנט

W  אינטרנט אלחוטי

v  מנות לצמחונים

E  תפריט באנגלית

c  מתאים לילדים

P  מתאים לחיות 
מחמד

g  אוטובוס

f  מעבורת

m  מטרו

j  רכבל

d  רכבת
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www. ;ממולאת בקצפת ומצופה קרמל
 51 rue ;בצרפתית בלבד ,stohrer.fr

2e ,Montorgueil; מנה: €11.50-14.90;
Étienne Marcel  m  ;7:30-20:30  h או 

.(Sentier

צרפתי €€€  L'Escargot
G4 ,56 'מפה עמ Y 21

שבלול ענק ומוזהב מקשט את חזיתו 
הירוקה של המוסד הפאריזאי הוותיק. כפי 
שניתן להבין מהשם, שבלולים מככבים גם 

בתפריט, לצד רגלי צפרדעים, סטייק 
שאטֹוּבריאן ברוטב ֵּבָארֶנז, אברים פנימיים 

ולובסטר המוגש בוער (פלאמֶּבה). עם 
אורחי העבר הידועים נמנו בין השאר 
הסופר מרסל ּפרּוסט וכוכבי הוליווד 

האמפרי בוגארט ולורן באקאל 
 38 rue ;01-42-36-33-51 x)

1er ,Montorgueil; תפריט: €80-150;
h א'-ו' לארוחת צהריים, מדי יום לארוחת 

.(Les Halles  m ;ערב

לשתות
בר  Harry's New York Bar

C2 ,56 'מפה עמ À 22
הבר היפהפה וספון־המהגוני העניק לעולם 

את הבלאדי מרי, כך לפחות מספרים; 
המשקה הידוע הוגש כאן לראשונה ב־1921, 

בעקבות המצאתו של מיץ העגבניות 
המשומר (כאן הומצא גם קוקטייל 'הלגונה 

הכחולה' ב־1960, אבל נסלח לכם אם לא 
ידעתם). במרתף ניתן להאזין לצלילי ג'אז 

 ;2e ,5 rue Daunou ;www.harrys-bar.fr)
 h א'-ה' 12:00-2:00, ו' ושבת עד 3:00, 

הפיאנו בר: ג'-ה' 22:00-2:00, ו' ושבת עד 
.(Opéra  m ;3:00

בר בר המינגוויי 

C2 ,56 'מפה עמ À 23

האגדה מספרת שהמינגוויי בכבודו 
ובעצמו השתתף במלחמת העולם השנייה 

בשחרורו של הבר ספון־העץ ומרופד העור 
(Bar Hemingway), כשהוא מנופף 

במכונת ירייה. כיום מקושט הבר הזה 
שבמלון ריץ בצילומים שצילם הסופר 

הנודע, ומגישים בו את המרטיני הכי טוב 
www.) בעיר. מומלץ לדפוק הופעה
 15 place ,מלון ריץ ;ritzparis.com

  ;18:30-2:00  h  ;1er ,Vendôme
.(Madeleine או Concorde m

בית־תה אנֶז'לינה 

C3 ,56 'מפה עמ À 24

בית־התה היפהפה (Angelina) מ־1903, 
מאחורי אכסדרת העמודים של רּו ֶדה 

ריבֹולי, מפורסם כל כך בשוקו החם והסמיך 
שמוגש בו (עם קערית של קצפת), עד 

www.) שבחוץ משתרכים תורים ארוכים
angelina-paris.fr, בצרפתית בלבד; 226 
h ;1er ,rue de Rivoli ב'-ו' 7:30-19:00, 

.(Tuileries  m ;8:30שבת וא'  מ־

בר יין  Verjus
E3 ,56 'מפה עמ À 25

הצמד שמנהל את בר היין החדש מגיש 
כאן אוכל מתוחכם, ועד שתגיעו לפאריז 
אמור לפתוח גם מסעדה סמוכה. מומלץ 

www.) לעקוב אחר ההתפתחויות
 47 rue de ;verjusparis.com

h ;1er ,Montpensier ב'-שבת 
.(Tuileries  m ;18:00-23:00
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מדריך פראג 
של לונלי פלנט

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
נועדו להכניס אתכם ישר ללבה של 

העיר.
הם כוללים את כל האתרים שאסור 

להחמיץ, לצד טיפים שיהפכו את 
הביקור לבלתי־נשכח. כדי להקל על 

ההתמצאות חילקנו את פראג 
לאזורים והוספנו מפות ברורות, 
שיעזרו לכם למצוא את דרככם 

ולהגיע בדרך הקצרה ביותר ממקום 
למקום. כתבינו המומחים חיפשו 
ומצאו את הדברים טובים ביותר 

בעיר: מסלולי הליכה, מסעדות, חיי 
לילה, חנויות ועוד. רוצים להשתלב 

בסביבה? תת־הפרק אצל המקומיים 
יביא אתכם למקומות החמים ביותר, 

שם תוכלו לחוות את פראג 
האמיתית.

וכמובן, אי אפשר בלי המידע 
השימושי הנחוץ לטיול מוצלח: 

מסלולי הליכה לביקורים קצרים, 
מידע על אמצעי התחבורה וכמה 

טיפ לתת לברמן שמוזג לכם משקה 
בסוף היום.

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
יבטיחו לכם חוויה מהנה ומוצלחת.

ההתחייבות שלנו
אתם יכולים לסמוך על המידע 

במדריכים שלנו: כותבי לונלי פלנט 
שבים ומבקרים במקומות הכלולים 

במדריך לקראת כל מהדורה חדשה. 
אתם יכולים להיות בטוחים כי 

הסיקור שלנו נטול פניות: אנחנו לא 
מקבלים טובות הנאה בתמורה 

לסיקור חיובי.



129 המיטב של פראג 
מסלולי הליכה

פראג של קפקא                              130

מהפכת הקטיפה                             132

המיטב של פראג
ברים ופאבים                                   134

מסעדות                                          136

אמנות                                              138

מוזיאונים                                         139

היסטוריה                                         140

פראג לילדים                                   141

פראג חינם                                      142

אדריכלות                                        143

קניות                                               144

7 סקירה מהירה 
עיקר האתרים                    8

אצל המקומיים                   12

תכנון יומי                           14

חשוב לדעת                       16

חלוקה לאזורים                  18

21 לגלות את פראג 

מצדיק נסיעה:
בירה ותרבות בסמיכֹוב                      52

 ויֶשְהראד, המצודה השנייה
של פראג                                         104

מאָלה סטראָנה וגבעת ֶּפְטְרז׳ין

מצודת פראג וְהראדצ׳אני

המוזיאון היהודי ויֹוֶספֹוב

כיכר העיר העתיקה 
וסטאֶרה מֶייסטֹו

כיכר ָוצלאב והאזור

נֹוֶבה מֶייסטֹו

וינֹוְהראדי וז׳יז׳קֹוב

הֹוֶלשֹוביֶצה

38

22

54

68

84

96

106

118

145 מידע שימושי 
לפני הנסיעה                 146

הגעה לפראג                 148

תחבורה                         148

שימושון                          150

מילון שימושי                 152



השעון האסטרונומי וכנסיית גבירתנו שלפני טין 
)עמ' 71( בכיר העיר העתיקה של פראג

LUCIANO MORTULA - LGM/SHUTTERSTOCK ©

עיקר האתרים                                                          8

אצל המקומיים                                                          12

תכנון הביקור                                                            14

חשוב לדעת                                                               16

חלוקה לאזורים                                                          18

סקירה מהירה

ברוכים 
הבאים לפראג

25 שנה ויותר חלפו מאז מהפכת הקטיפה, אז הוסט מסך הערפל מעל 

מבוך קסום של סמטאות מרוצפות אבן, והמוני תיירים נוהרים עדיין ל'עיר 

מאה הצריחים' כדי ליהנות מהאדריכלות הגותית המרשימה, מהפאבים 

המחוספסים ומבתי־הקפה המפוארים, מאמנות עדכנית וממצודת פראג 

הנפלאה המתנשאת מעל בירת צ'כיה.

7
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מצודת פראג )עמ' 24(
המצודה הענקית היא ציון 

דרך בולט בעיר.

קתדרלת ויטּוס 
הקדוש )עמ' 30(

לבה הגותי של העיר.

כיכר העיר העתיקה 
והשעון האסטרונומי 

)עמ' 70(
כיכר היסטורית והשעון 
האסטרונומי המפורסם 

שבשוליה.

גשר קרל )עמ' 72(
גשר אבן יפהפה שנמתח 

מעל נהר ְוְלטאָבה.

עיקר האתרים
פראג

עיקר האתרים 9  8



המוזיאון היהודי )עמ' 56(
מתחם של שישה אתרים יהודיים.

לֹוֶרָטה )עמ' 32(
אתר עלייה לרגל בסגנון הבארוק.

בית־הקברות היהודי העתיק )עמ' 58(
בית־עלמין זעיר ובו 12,000 מצבות.
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גבעת ֶּפְטְרז׳ין )עמ' 40(
גבעה מוריקה שמתנשאת לגובה של 318 מ׳ במרכז העיר.

כיכר ָוצלאב )עמ' 86(
כיכר מרכזית גדולה ומסחרית.

ארמון ֶוֶלטרז׳ני )עמ' 120(
אוסף מרשים של אמנות אוונגרדית.

עיקר האתרים 11 10 עיקר האתרים



שמות האתרים 
 מודגשים

עמודי המפות בצבע 
אדום 

א
אּבסינת 117

אבק השריפה, שער 
 Prašná brána

75-76
אדריכלות 143

אוטובוס 149
אוכל 136-37, ראו 

גם אינדקס מסעדות 
ותחת שמות 

השכונות
אולם הטקסים 

57 Obřadní síň
אמנות 138

)ה(אנדרטה הלאומית 
 Národní Památník

113 na Vítkově
אנדרטה לקורבנות 

הקומוניזם 
 Pomník obětem

41 komunismu
אנדרטת הזיכרון 

הלאומית לגיבורי 
משטר הטרור של 
 Národní היידריך

 památník hrdinů
100 Heydrichiády

אסטרונומי, שעון 
 Pražský orloj

76 ,70-71
אצל המקומיים 

12-13
אקלים 146

אשרה 16
אתרי אינטרנט 16, 

147

ב
)ה(בונקר הגרעיני 

במלון יאלטה 
 Protiatomový

 kryt pod hotelem
95 Jalta

בטיחות 150
בידור, ראו גם 

אינדקס בידור ותחת 
שמות השכונות

בירה 134-35
בירה מהחבית 

134-35
 Obecní בית־העירייה

75 dům
בית־הקברות היהודי 

 Nový החדש
 židovské hřbitov

112
בית־הקברות היהודי 

 Starý העתיק
 židovské hřbitov

58

)ה(בית הרוקד 
99 Tančící dům

בית־לחם, קפלה 
 Betlémská kaple

76
 Brahe, ּבראֶהה, טיכֹו

82 Tycho
ברים 134-35

ברים וחיי־לילה 
134-35, ראו גם 

אינדקס שתייה 
ותחת שמות 

השכונות
בתי־קפה 92

בתי־שימוש 150-51

ג
)ה(גולם 62

ג׳ון לנון, קיר השלום 
 Lennonova של

43 zeď
גֹורליֶצה, אולם 

105 Gorlice, sál
 Gotický גותי, מרתף

105 sklep
גן־החיות של פראג 

126 Zoo Praha
גראנד הוטל ֶאברֹוָּפה 

 Grand Hotel
87 Evropa

 Karlův גשר קרל
72-73 most

ד
 Davida דוד גנז, קבר

59 Ganse, Hrob
דֹוקס, המרכז 

לאמנות בת־זמננו 
 DOX Centrum

 současného
127 uměni

ה
הֹוֶלשֹוביֶצה 

 Holešovice
122 ,118-27

אתרים 123-24
בילוי 126-27
ברים 125-26

מסלולים מומלצים 
119

מסעדות 124-25
קניות 127

תחבורה 119
היסטוריה 27, 65, 

140 ,100 ,94
הליכה, מסלולים 

133 ,131 ,130-33
ְהראדצ׳אני 

 ,22-37 Hradčany
34

אתרים 24-33
ברים 37

מסלולים מומלצים 
23

מסעדות 36-37
קניות 37

תחבורה 23

ו
ואֶלנשֵטיין, גן 

 Valdstejnska
43 zahrada

 Vojanovy וֹויאן, גני
43 sady

ויטּוס הקדוש, 
 sv. Víta, קתדרלה

30-31 Chrám
 Vinohrady וינֹוְהראדי

110-11 ,106-17
בילוי 116-17
ברים 115-16

מוקדי עניין עיקריים 
112-13

מסלולים מומלצים 
108 ,108-109 ,107

מסעדות 116-17
תחבורה 107 
ויסטאבישֶטה 

124 Výstaviště
ויֶשְהראד, מצודה 

 Vyšehrad
104 ,104-105
ֶוֶלטרז׳ני, ארמון 

 Veletržní Palác
120-21

ָוצלאב הקדוש, פסל 
 svatého Václava,

87 Pomník
ָוצלאב, כיכר 

 Václavské náměstí
86-87

ָוצלאב, כיכר, אזור 
88 ,84-95

אתרים 86-90
בילוי 92-93

ברים 92
מסעדות 90-91

קניות 93
תחבורה 85

 Vrtbovska ֶורטּבֹוב, גן
43 zahrada

ז
 Žižkov ז׳יז׳קֹוב

110-11 ,106-17
אתרים 112-13

בילוי 116-17
ברים 115-16

מסלולים מומלצים 
108 ,108-109 ,107

מסעדות 113-14
תחבורה 107

ח
חשמל 150

חשמלית 149

ט
טאּבֹור, שער 

 Táborská brána
105

טיפים 16, 150
)ה(טלוויזיה, מגדל 
 Televizní vysílač

112
טלפונים ניידים 16

י
)ה(יהודי, אזור 

המוזיאון 54-67, 60
אתרים 56-62

בילוי 66

ברים 64
מסלולים מומלצים 

55
מסעדות 62-64

קניות 66-67
תחבורה 55

 Jana יאן הוס, פסל
 Husa, Pomník

71 mistra
יאן הקדוש מֶנּפֹומּוק, 

 Jana פסל
 Nepomuckého,

 73 Socha
יאן ּפאלאך, אנדרטה 

 Jana Palacha, לזכר
87 Pomník

יהודי, המוזיאון 
 Židovské muzeum

56-57
יהודית, היסטוריה 65

 Josefov יֹוֶספֹוב
60 ,54-67

אתרים 56-62
בילוי 66
ברים 64

מסלולים מומלצים 
55

מסעדות 62-64
קניות 66-67
תחבורה 55
יוסף שלמה 

ֶדלֶמדיגֹו, קבר 
 Josefa Šeloma

 Delmediga,
59 Tumba

ילדים, טיול עם 141
ישן־חדש, בית־

 Staronová הכנסת
61 synagóga

כ
כיכר העיר העתיקה 

 Staroměstské
70-71 náměstí

כיכר העיר העתיקה, 
אזור 68-83, 74

בילוי 80-83
ברים 78-80

מסלולים מומלצים 
69

מסעדות 77-78
קניות 83

תחבורה 69
כנסיית גבירתנו של 

 Kostel השלגים
 Panny Marie

90 Sněžné
כנסיית גבירתנו 

 Kostel שלפני טין
 Panny Marie před

71 Týnem
כנסיית לבו הקדוש 

 Kostel  של אדוננו
 Nejsvětějšího

112 Srdce Páně
כנסיית ניקולאוס 

 Kostel sv הקדוש
71 Mikuláše
כנסיית פטרוס 

ופאולוס הקדושים 
 Kostel sv Petra a

105 Pavla
כסף 16, 150, 151

ל
32-33 Loreta לֹוֶרָטה

 Letenské ֶלטָנה, גנים
123 sady

לשכות מידע לתיירים 
151

אינדקס
ראו גם אינדקסים נפרדים:

5 אוכל עמ' 157
6 שתייה עמ' 158

3 בילוי עמ' 158
7 קניות עמ' 158

א-ל 155 154 אינדקס



מ
 Malá מאָלה סטראָנה

44 ,38-51 Strana
אתרים 45-47

ברים 50-51
מסלולים מומלצים 

42 ,42-43 ,39
מסעדות 48-50

קניות 51
תחבורה 39

מבוך המראות 
 Zrcadlové bludiště

41
מגדל השעון של 

בית־העירייה הישן 
71 Věž radnice

)ה(מגדל של גשר 
העיר העתיקה 
 Staroměstská

73 mostecká věž
מגורים 146-48

 Hrob ה(מהר״ל, קבר(
59 Rabiho Löwa
)ה(מוזיאון הלאומי 

 Národní muzeum
91

)ה(מוזיאון הלאומי 
לטכנולוגיה 123 

 Národní technické
muzeum

מוזיאון הקומוניזם 
 Muzeum

90 Komunismu
מוזיאון התינוק 

 Muzeum מפראג
 Pražského

46 Jezulátka

)ה(מוזיאון לאמנויות 
דקורטיביות 
Umělecko-

 průmyslové
61-62 muzeum

מוזיאונים 139
מּוָכה, אלפונס 

 Mucha, Alfons
138 ,89

מּוָכה, מוזיאון 
 89 Muchovo

muzuem
מונית 149-50

מועדונים, ראו גם 
אינדקס בידור

מוקדי עניין עיקריים 
12-13 ,8-11
מֹורסקי סבֶייט 
 Mořský Svět

123-24
מזג אוויר 146

מטבע 16, 151
מטרו 148-49

ַמייֶזל, בית־הכנסת 
 Maiselova

57 synagóga
מילון שימושי 

152-53
)ה(מיניאטורות, 

 Miniatur, מוזיאון
35 Muzeum

מלטה, כיכר 
 Maltézské

47 náměstí
מנזר אגנס הקדושה 
 Klášter sv Anežky

62
מסלולים מומלצים 
 ,130-33 ,14-15

ראו גם תחת שמות 
השכונות

מהפכת הקטיפה 
133 ,132-33

סמיכֹוב 52-53, 52
פראג של קפקא 

131 ,130-31
מרדכי ַמייֶזל, קבר 

 Mordechaje
59 Maisla, Tumba

)ה(משתינים, פסל 
43 Proudy

נ
 Na ָנה ּפְרז׳יקֹוּפֶייה

95 příkopě
 Nové נֹוֶבה מֶייסטֹו

98 ,96-103 Město
אתרים 99

בילוי 101-103
ברים 101

מסלולים מומלצים 
97

מסעדות 100-101
קניות 103

תחבורה 97
נֹובי סבֶייט, רובע 

36 Nový Svět
ניידים, טלפונים 16

 sv ,ניקולאוס הקדוש
 Mikuláše, Kostel

45
ניקולאוס הקדוש, 
מגדל הפעמונים 

 Zvonice של כנסיית
 kostela svatého

45 Mikuláše
נכים, מטיילים 151

נמלי־תעופה 148
ֶנרּודֹוָבה, רחוב 

47 Nerudova

ס
 Staré סטאֶרה מֶייסטֹו

74 ,68-83 Město
בילוי 80-83
ברים 78-80

מסלולים מומלצים 
69

מסעדות 77-78
קניות 83

תחבורה 69
סטראהֹוב, מנזר 

 Strahovský klášter
35

סטרֹומֹובָקה, פארק 
124 Stromovka

סלאבי, האי 
 Slovanský ostrov

99
 Smíchov סמיכֹוב

52 ,52-53
)ה(ספרדי, בית־

 Španělská הכנסת
57 synagóga

ספרות 81

ע
עלויות 16, 150, 151

פ
פּוטּוָרה, גלריה 

53 Futura galerie
פוליטיקה 94

 Petřín ֶּפְטְרז׳ין, גבעה
40-41

ֶּפְטְרז׳ין, רכבת־
 Lanová הכבלים

41 dráha na Petřín
פנקס, בית־הכנסת 

 Pinkasova
57 synagóga

)ה(פסל התלוי 
77 Viselec

פראג, אזור מצודת 
34 ,22-37

אתרים 24-33
ברים 37

מסלולים מומלצים 
23

מסעדות 36-37
קניות 37

תחבורה 23
פראג חינם 142

פראג, מצודה 
 Pražský hrad

24-29
פראג של קפקא, 

מסלול הליכה 
131 ,130-31

פרנץ קפקא, 
אנדרטה לזכרו 
 Franze Kafky,

62 Pomník
פרנץ קפקא, מוזיאון 

 Franzy Kafky,
46 Muzeum

צ
צ׳כית, שפה 152-53
 Černý, ֶצ׳רני, דיוויד

 ,47 ,43 David
77 ,53

ק
43 Kampa קאמָּפה

קאמָּפה, מוזיאון 
 Kampa, Muzeum

46
קאֶרל ֶזמאן, מוזיאון 

 Karla Zemana,
46 Muzeum

קוביסטי, פנס רחוב 
 Kubistická lampa

90
 Quo קוֹו ואדיס, פסל

47 Vadis
קינסקי, ארמון 

 Kinských, Palác
76

קלאוס, בית־
 Klauzová הכנסת

57 synagóga
קֶלֶמנטינּום 

77 Klementinum
קניות 144, ראו 

גם תחת שמות 
השכונות

ְקְרז׳יז׳קֹוָבה, מזרקה 
 Křižíkova fontána

124
קרל, מוזיאון גשר 

 Muzeum Karlova
73 Mostu

ר
רדיו אירופה 

החופשית, בית 
 rádia Svobodná
87 Evropa, Sídlo

רוטונדת מרטין 
 Rotunda הקדוש
 svatého Martina

105
רֶייגרֹובי סאדי 

 Riegrovy sady
113

רכבת 148-49

ש
שֶטרנֶּברג, ארמון 

 Šternberský
36 palác

שעון 16
שעות פתיחה 150

שּפיצ׳ָקה, שער 
105 Špička, brána

ת
תחבורה 17, 

148-50
תכנון הטיול 16-17, 

ראו גם תחת 
שמות השכונות

אתרי אינטרנט 16
טיול עם ילדים 

141
מזג אוויר 146 

מסלולים מומלצים 
14-15

תקציב 16, 151
תקציב 16, 151

Y אוכל

 Ambiente Pizza
77 Nuova
113 Aromi

48 Augustine
 Bakeshop Praha

63
49 Bar Bar

78 Bellevue
50 Café de Paris

48 Café Savoy
78 Country Life

 Cukrkávalimonáda
48-49

63 Field
 Globe Bookstore

100 & Café
 Hergetova Cihelna

48
 Kafka Snob Food

64

77 Kalina
 Kavárna Lucerna

87
 Kavárna Velryba

102
87 Kávovarna

114 Kofein
63 Kolkovna

78 Lehká Hlava
 Lemon Leaf

100-101
 Lobkowicz Palace

36 Café
62-63 Lokál

78 Maitrea
37 Malý Buddha
 Maso a Kobliha

114-15
64 Mistral Café

49 Noi
 Osteria Da Clara

114
115 Pastička

124 Phill׳s Corner
102 Red Room

 Restaurant
41 Nebozízek

105 Rio׳s Vyšehrad
90-91 Room

91 Styl & Interier
114 Tavern, the

 Tràng An
125 Restaurace
91 U Ferdinanda

 U Modré
48 Kachničky

77 U Prince
36 U Zlaté Hrušky

78 V Zátiší
36 Villa Richter

ל-אוכל 157 156 אינדקס



 Vinohradský
113 Parlament

53 Zlatý Klas

À שתייה

גינת הבירה רֶייגרֹובי 
סאדי 109

 Bar & Books
109 Mánesova

115 Bio Zahrada
51 Blue Light

116 Café Celebrity
105 Cafe Citadela

115-16 Café Kaaba
80 Café Kampus
101 Cafe Louvre

80 Čili Bar
126 Fraktal

 Grand Cafe Orient
79-80

80 Hemingway Bar
92 Hoffa

 Hospoda U
53 Buldoka

92 Jáma
 Kavárna Obecní

79 Dům
101 Kavárna Slavia

 Klášterní Pivovar
37 Strahov

50 Klub Újezd
64 Kozička

109 Le Caveau

 Letná Beer Garden
125-26

 Malostranská
50 Beseda

 Mlýnská Kavárna
50

53 Na Verandách
 Pivnice U Černého

37 Vola
 Pivovarský Dům

101
 ,64 Prague Beer

 109
116 Saints

 Tretter׳s New York
64 Bar

101 U Fleků
50 U Malého Glena

59 U Rudolfina
109 U Sadu

 U Slovanské Lípy
116

78 U Tří Růží
79 U Zlatého Tygra

 Vinohradský
108 Parlament

V בילוי

אולם סֶמָטָנה          
82 Smetanova síň

בית האופרה של 
פראג 93

התיאטרון הלאומי 
101-102

ָלֶטרָנה מגיָקה 
 Laterna Magika

102
מיט פקטֹורי 53 
Meet Factory

תיאטרון האחוזות 
 Stavovské divadlo

82
 AghaRTA Jazz

82 ,80 Centrum
82-83 Blues Sklep
126-27 Cross Club

66 Dvořák Hall
 Image Theatre

102-103
53 Jazz Dock

80 Jazz Republic
93 Kino Světozor

127 La Fabrika
 Lucerna Music

92 Bar
126 Mecca

 Palác Akropolis
116-17

 Reduta Jazz Club
102

66 Roxy
127 Sasazu

 Švandovo divadlo
53

 Techtle Mechtle
117

117 ,109 Termix

Á קניות

 Art Deco Galerie
83

51 Artěl
95 ,93 Baťa

 Belda Jewellery
103

67 Bohème
83 Botanicus

67 3 Dušní
67 Granát Turnov

 Gurmet Pasáž
67 Dlouhá

37 Houpací Kůň
 Klara Nademlýnská

67
83 Manufaktura

 Marionety Truhlář
51

83 Modernista
95 Moser

 Náplavka Farmers
103 Market

 Palác Knih Neo
95 Luxor

127 Pivní Galerie
 Shakespeare &

51 Sons
66 TEG1

158 אינדקס



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
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