
WZROST LICZBY TURYSTÓW
ODWIEDZAJĄCYCH PRAGĘ

Praga gościła  w 2011 roku, o ponad 4% więcej turystów i chociaż
ogólna liczba konferencji i spotkań w tym mieście zmalała o 10%, to
liczba uczestników pozostała na tym samym poziomie.

 

Praga, stolica Czech, to nie tylko jedno z najpiękniejszych miast europejskich , ale i  znaczące
centrum kulturalne i ekonomiczne. Wiele atrakcji oraz duże zróżnicowanie architektoniczne
powoduje, że Praga to jedna z ulubionych destynacji turystycznych.

Mimo stagnacji gospodarczej w 2011 roku, ilość rezerwacji w praskich hotelach wzrosła w
porównaniu do roku 2010 o 4%. Zdecydowanie największa ilość gości hotelowych pochodziła z
Niemiec, a w dalszej kolejności z Rosji, Włoch, Francji Wielkiej Brytanii i USA. Również sporo
turystów w 2011 roku odwiedziło Pragę z Polski, Holandii, Austrii, Słowacji, Chin i Japonii.

Odbyło się tutaj 3800 konferencji (10 % mniej niż w 2010), w których wzięło udział około pół miliona
uczestników (0,4% mniej niż w 2010) zakwaterowanych w praskich hotelach. Spowodowało to, że
Praga stała się w 2011 roku jednym z najczęściej odwiedzanych europejskich miast.

Odwiedzający Pragę są pod wielkim wrażeniem wielu zabytków które tu spotykają, a  na pierwszy
plan wysuwa się Zamek na Hradczanach, którego historia sięga IX wieku. Zamek ten, a właściwie
cały kompleks fortyfikacji, budynków mieszkalnych i dziedzińców to największy taki starożytny
system na świecie. Miejsce to było jednocześnie siedzibą królów Czech. Na terenie kompleksu
zamkowego znajduje się katedra pod wezwaniem Świętego Wita, Świętego Wacława i Świętego
Wojciecha, której budowa trwała około 600 lat. W świątyni znajdziemy wiele bezcennych dzieł sztuki
jak i koronne klejnoty królów czeskich.

Wielkie wrażenie robi most Karola, najstarszy most w Pradze, powstały w XIV wieku. Na obu
końcach mostu nad rzeką Wełtawą znajdują się wieże ze wspaniałymi rzeźbami. Na zachodnim
krańcu mostu znajdują się dwie wieże, jedna o architekturze romańskiej, druga o gotyckiej. Na
wschodnim krańcu mostu stoi staromiejska wieża miastowa, jedno z najbardziej podziwianych w
Europie miejsc architektury gotyckiej.

Wśród innych praskich atrakcji jest datowany na XIV wiek Stary Ratusz i Zegar astronomiczny.
Wszystkie najważniejsze decyzje dla miasta zapadały i zapadają nadal właśnie tutaj. Duża część
dekoracji budynku jest oryginalna i pochodzi z XV wieku.

Praga stała się ważnym punktem na turystycznej mapie Europy. Jako istotny węzeł komunikacyjny w
centralnej Europie, Praga oferuje wiele połączeń lotniczych z całym światem, a przemieszczanie się
po mieście nie stanowi problemu z względu na dobrze funkcjonujący publiczny transport – MHD.
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