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RECORREGUTS PER LA CIUTAT DE PRAGA 
 

 

 

 

CIUTAT VELLA (STARÉ MÉSTO) 
 

q Abans de creuar la porta de la pólvora (POLVORÍN) hi ha un edifici d’art-nouveau  (CASA 

MUNICIPAL) que val la pena mirar-lo. 

q Carrer CELETNÁ (un dels més antics de Praga). 

q Plaça de la Ciutat Vella (STAROMESTSKÉ NÁMESTÍ) 

• Antic Ajuntament amb el famós rellotge astronòmic. 

• Església Nostra Senyora de Týn (guanya molt amb la il·luminació nocturna) 

 

q Plaça petita (MALÉ NÁMESTÍ) 

q Carrer Carlos (KARLOVA ULICE) 

q Torre del Pont de la Ciutat Vella (vista panoràmica) 

q Pont de Carlos (KARLUV MOST) 

 

 

 

ANTIGA CIUTAT JUEVA (ZIDOVSKÉ METO) 
 

q Rudolfinum (és un edifici maco però per dintre és una galeria d’art) 

q Sinagoga de KLAUS 

q Sinagoga de MAISEL 

q Sinagoga de PINKAS (després de la Vella-Nova, aquesta és la sinagoga més antiga de 

Praga. Les parets estan pintades amb els noms i la data de les víctimes del genocidi). 

q Cementiri Vell (ZIDOVSKY HR BITOU) 

 

q Sinagoga Vella-Nova (staronová synagóga). L’entrada en aquesta sinagoga val 200 

corones (1.000,- aproximadament) és senzilla però val la pena perquè a part de ser la 

sinagoga més antiga d’Europa és la més autèntica. 

 



 
 

 

BARRI GÒTIC ALS PEUS DEL CASTELL (MALÁ STRANA) 
 

q Carrer MOSTECKÁ 

q Plaça MALOSTRANSKÉ  (plaça principal) 

q Jardins WALLENSTEIN (Val la pena, són molt tranquils, accés gratuït) 

q Plaça MALTÉZSKÉ 

q Plaça VELKOPREVORSKÉ 

q Carrer Nerudova 

q La illa de Kampa 

 

 

CASTELL I HRADCANY 
 

q Castell 

• 1r pati 

• 2n pati: Catedral de Sant Vito (val la pena visitar-la) 

• 3r pati: Palau Reial 

• Carreró de l’Or 

• Jardins Reials 

 

 

CIUTAT NOVA 
 

q Carrer del Foso (NA PRIKOPÉ) 

q Plaça de San Wenceslao 

q Plaça de Carlos (Una de les més grans de Praga) 

q Teatre Nacional 

q U Fleku (primera cerveseria burgesa 1499) Carrer Kremenkova, 11 

 

 

Recorregut amb el tramvia històric (91). Aquest tramvia és antic i fa un recorregut per la ciutat, 

només funciona dissabtes, diumenges i festius de març a octubre de les 13:00 a les 19:00 

hores. 

 

 

 
 



 
 

Un italià molt pijo: 
 
http://kogohavelska.cz/en/ 
 
un clàssic: 
 
http://www.staromestskarestaurace.cz/home_sp-4-31.html 
 
un altre clàssic: 
 
http://www.plzenskarestaurace.cz/en 
 
la cadena de millors pizzeries de Praga: 
 
http://www.modrazahrada.cz/cz/ 
 
els millors i més brutals dolços de Praga: 
 
http://www.cafelouvre.cz/en/ 
 
la cerveseria més antiga i per a turistes: 
 
http://en.ufleku.cz/  
 
la millor absenteria a U Radnice, 8: 
 
http://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g274707-

d2462331-r212339283-Absintherie-Prague_Bohemia.html 


