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Se & gJøRe
Midt i europa ligger en av kontinentets vakreste 
hovedsteder. den som en gang har vandret i 
brosteinsgatene i de gotiske, smale smugene og 
sett månen henge bak tinder og tårn, kommer 
tilbake hit. for, som byens berømte sønn franz 
kafka en gang skrev, praha har klør. 

Praha strekker seg 
vidt utover og består av 
fjorten distrikter. De eldste 
delene, distrikt ett og to, 
som er de mest interes-
sante for byens gjester, 
ligger på et kompakt og 
promenadevennlig flatt 
område på begge sider av 
elven Moldau. Her finner 
man bydelene Staré Město 
(”Gamlebyen”), Josefov, 
Nové Město (”Nybyen”) og 
Malá Strana (”Lillesiden”). 
I de senere år har bydelen 
Vinohrady (”Vinslottene”) 
etablert seg som Praha-
innbyggernes favorittom-
råde; her ligger restauran-
tene og kafeene tett. 

I begynnelsen besto 
Praha av to byer, Staré 
Mesto på Moldaus østre 
strand og HradDany på den 
vestre. Begge har beholdt 
sin spesielle karakter. 

Staré Mesto består av 
små, svingete smug, passas-
jer og bakgårder. På nesten 
hvert gatehjørne ligger hospo-
daer med verdens beste øl. 

Når man besøker Praha, 
er det verd å huske på 
at byen ikke bare har en 
imponerende historie som 
går mange hundre år bak-
over i tid; også 1900-tallet 
bød på spennende arki-
tekter, kunstnere og desig-
nere. Praha var den sen-
traleuropeiske modernis-
mens sentrum, et faktum 
som etter lang tid med  
diktatur nesten er glemt.  
I de siste årene har  
imidlertid den tsjekkiske 
modernistiske arkitekturen 
og innredningsdesignen 
fått et oppsving, og det 
finnes nesten alltid en god 
utstilling å se.

kaRlSBRoen
Stedet der alle besøkende 
før eller senere havner. 
Ble bygget på 1300-tallet 
av Karl IV og var fram til 
1800-tallet den eneste 
broen som forbandt de to 
sidene av Praha. I det ene 
tårnet kan du se en film 
som handler om Karls-
broens historie. På broen 
vrimler det av hyggelig fol-
keliv både om dagen og 
kvelden. Men ta gjerne en 

must for besøkende. Bor-
gens historie går tilbake til 
1000-tallet, og stedet sies å 
være Europas største slott i 
dag. Den gotiske Vitus-kate-
dralen, som det tok over 600 
år å bygge, er viktigst.
Adresse: Nádvoří 3, Praha 1
Holdeplass: Pražský hrad

StaRoMěStSké 
náMěSti 
”Gamlebyen”s torg er med 
sine pastellfargede barokk-

tur hit en natt eller en tidlig 
morgen for en magisk stille 
stund på et legendarisk sted. 
Adresse: Karluv Most, 
Praha 1
Undergrunn: Staroměstské 
náměsti 

pRaha-BoRgen og 
ChRáM Svatého víta 
Praha-borgen, på et høyde- 
drag ovenfor byen, er 
en verden for seg og et 

hus og katedraler en av 
Europas vakreste plasser.  
I sentrum står en stor 
statue av den religiøse 
lederen fra 1400-tallet,  
Jan Hus.
Adresse: Staroměstské 
náměsti 1, Praha 1
Undergrunn: Staroměstské 
náměsti

oBeCní důM 
Jugendpalass som ble opp-
ført etter den borgerlige 
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revolusjonen som i andre 
halvdel av 1800-tallet kom 
til å forvandle Praha til en 
moderne, kapitalistisk by. 
Før innvielsen i 1911 hjalp 
hele den daværende tsjek-
kiske kunstnereliten til med 
å forme det som i dag er et 
av Europas vakreste jugend-
monumenter. Bygningen ble 
renovert 1994–97 og huser 
nå galleri, ølkjeller og bar. 
Adresse: Namesti Republi-
kumy, Praha 1
Undergrunn: Namesti Repu-
blikumy

StaRonová Syna-
goga 
Europas eldste syna-
goge. Her prekte Rabbi 
Löw, mannen som skapte 
Golem, leirfiguren som 
skulle beskytte Prahas 
jødiske befolkning fra for-
følgelse.
Adresse: Červená, Praha 1
Undergrunn: Staroměstské 
náměsti
Tlf. +42 (0) 222317191
www.kehila.cz

Praha-borgen. Kinesiske og 
vietnamesiske spesialite-
ter for 100–200kč og et stort 
utvalg av gode teer. Røykfritt.
Adresse: Úvoz 46, Praha 1
Holdeplass: Pohorelec
Tlf. + 42 (0) 205 138 94

hanil
Japanere og koreanere med 
hjemlengsel frekventerer 
denne restauranten som har 
en utmerket sushi, dessuten 
koreanske spesialiteter som 
bulgogi og bibimbap. 
Adresse: Slaviková 24
Tlf. 42 (0) 222 715 867

la lavande
En kokk fra Hotel Paris-
restauranten Sarah Ber-
nardt åpner eget i Vinoh-
rady. Resultat? Prahas 
kanskje beste og billigste 
franske mat. Hovedretter 
300–500kč.
Adresse: Záhřebská 24, 
Praha 2
Tlf. +42 (0) 225 174 06

poSezení U ČiRiny
At slovakisk mat grenser til 
tsjekkisk mat er kanskje ikke 
så rart. Her kan man i alle fall 

prøve delikatesser fra Slo-
vakia. Et bra sted også for 
lunsj, men det kan være lurt  
å bestille bord. Om somme-
ren spiser man med fordel i 
den hyggelige hagen.
Adresse: Navrátilova 6, 
Praha 1
Tlf: + 42 222231709 

Cantina
Cantina serverer svært 
god mexicansk mat til 
greie priser (kyllingfajita for 
210kč) og har et anstendig 
utvalg tequila. Alltid fullsatt, 
så vil du ha et bord på kvel-
den, er det best å bestille.
Adresse: Ujezd 38, Praha 1
Holdeplass: Ujezd
Tlf. +42 (0) 257 317 173

Mat & dRikke
ReStaURanteR
klassisk tsjekkisk husmannskost er Svíčková; 
oksestek med fløtesaus, og nasjonalretten 
vepřo-knedlo-zelo; svinekjøtt, surkål og knödel. 
dette kan man få på hvilken som helst hospoda 
– ølstue – helst sammen med en kald pils.

v zatiSi
Gamlebyen er som oftest 
fylt til randen av turister. 
Noe som resulterer i en 
rekke turistfeller. V Zatisi 
er et bra alternativ om man 
likevel vil teste den lokale 
matkulturen og forbli i de 
sentrale bydelene. Test den 
utmerkete lammeretten. Litt 
dyrere enn andre restauran-
ter, men har god kvalitet.
Adresse: Liliova 1, Praha 1 
Tlf. +42 (0)  222 221 155

U BáSnika pánve
Eksempel på et kjøkken 
som er litt mer ”nouveau 
czeque”. En klassiker med 
twist – som ekstra krydret 
gulasj for 140kč – er billig 
og fantastisk god. 

Adresse: Mánesova 62, 
Praha 2
Tlf. +42 (0) 222 250 072
www.ubasnikapanve.cz

allegRo
Vinner år etter år Tsjekkias 
mest prestisjefylte gastro-
nomiske priser med sitt fan-
tastiske italienske kjøkken 
og sine kontinentale klassi-
kere. Utsikten over Moldau, 
”Lillesiden” og slottsområ-
det bidrar til helheten. 
Adresse: Veleslavínova 2a
Tlf. +42 (0) 221 427 000

Malý BUddha
”Lille Buddha” er Prahas 
rimeligste restaurant, i sær-
deleshet med tanke på belig-
genheten et steinkast fra 
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BaReR & natteliv

de fleste av prahas innbyggere begynner 
kvelden på byens mange barer, kafeer eller 
hospodaer – ølsjapper. 

paláC akRopoliS
En Praha-institusjon i 
Žižkov, bydelen som kalles 
Prahas Bronx. Det farge-
rike huset ble bygget på 
1920-tallet som en kulturell 
møteplass. Her huses en 
restaurant på gatenivå og 
en scene i kjelleren. Utmer-
ket liveklubb for alternativ 
musikk og world music.
Adresse: Kubelíková 27, 
Praha 2
Undergrunn: Jiřího z 
Poděbrad
www.palacakropolis.cz

U StaRé pani (hoS 
den gaMle daMen)
Praha er med rette berømt 
for sin jazzmusikk; her 
finnes band som spiller alt 
fra bebop til storbandjazz 
og utflippet avantgarde-
musikk. Den gamle damen 
er den beste klubben å 
begynne reisen på. 
Adresse: Michalská 9, 
Praha 2 
Undergrunn: Staroměstské 
náměsti
www.jazzlounge.cz

BaRáČniCká 
RyChta
En trivelig tsjekkisk ølhall 
med aner fra 1800-tallet 
da den tjente som sam-
lingsplass for folk som 
ville gjenopplive urgamle 
tsjekkiske tradisjoner. På 
en scene nedenfor kroen 
kan man i dag se alt fra 
tsjekkisk folkemusikk til 
ukrainske punkband. 
Adresse: Tržiště 23
Holdeplass: Malostranské 
Námesti
www.baracnickarychta.cz

iMpeRial
Kafé med porselenstak og 
kanskje Europas vakreste 
interiør. 
Adresse: Na poříčí 15

Café Slavia
Den mest kjente av 
Prahas mange tradisjons-
rike kafeer. Utsikten over 
Praha-borgen er enestå-
ende.
Adresse: Smetanovo 
nábřeží 2, Praha 1

Adresse: Bělehradská 120, 
Praha 2
www.radostfx.cz

Roxy
Prahas beste scene for 
alternative band. Befinner 
seg i et gammelt teater. Her 
er det også tehus og galleri. 
Dessuten filmfremvisninger 
og teaterforestillinger. 
Adresse: Dlouhá 33

Café loUvRe
Ikke bare Franz Kafkas og 
Albert Einsteins favorittkafé. 
Café Louvre huset også 
Prahas første biljardhall. 
Adresse: Národní 22 (1tr), 
Praha 1

Medúza
Byens koseligste kafé med 
stoppede stoler og ulike 
bord og sofaer. 
Adresse: Belgická 17, 
Praha 2

kafeeR
omkring forrige århundreskifte var det store,  
borgerlige lokaler som gjaldt – og på 1990-tallet  
– etter fløyelsrevolusjonen i 1989 – ble disse  
aktuelle igjen. Mange små, koselige kafeer med 
bric-a-brac-interiør åpnet på denne tiden. 

RadoSt fx
Nattklubben, restauranten 
og cocktailbaren Radost 
(”glede”) FX flyr inn inter-
nasjonalt kjente DJ-er 
fra hele verden. Stedet 
vinner priser for sine drin-
ker, og nattklubben ble 
valgt av britiske Ministry 
til en av verdens beste for 
et par år siden. Gå ikke 
glipp av den vegetariske 
restauranten som er åpen 
til sent på natten. 

BUgSy´S
I en klassisk elegant kjeller 
ligger denne baren – som 
tatt ut av verdens beste i 
den internasjonale bran-
sjen. De fleste drinkene 
koster omkring 120kč. 
Adresse: Pařížská 10, 
Praha 1
www.bugsysbar.cz

 pRaha eR Med 
Rette BeRøMt 
foR Sin Jazz-
MUSikk; heR 
finneS Band SoM 
SpilleR alt fRa 
BeBop til StoR-
BandJazz og 
Utflippet avant-
gaRdeMUSikk.
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BaReR & natteliv

de fleste av prahas innbyggere begynner 
kvelden på byens mange barer, kafeer eller 
hospodaer – ølsjapper. 

paláC akRopoliS
En Praha-institusjon i 
Žižkov, bydelen som kalles 
Prahas Bronx. Det farge-
rike huset ble bygget på 
1920-tallet som en kulturell 
møteplass. Her huses en 
restaurant på gatenivå og 
en scene i kjelleren. Utmer-
ket liveklubb for alternativ 
musikk og world music.
Adresse: Kubelíková 27, 
Praha 2
Undergrunn: Jiřího z 
Poděbrad
www.palacakropolis.cz

U StaRé pani (hoS 
den gaMle daMen)
Praha er med rette berømt 
for sin jazzmusikk; her 
finnes band som spiller alt 
fra bebop til storbandjazz 
og utflippet avantgarde-
musikk. Den gamle damen 
er den beste klubben å 
begynne reisen på. 
Adresse: Michalská 9, 
Praha 2 
Undergrunn: Staroměstské 
náměsti
www.jazzlounge.cz

BaRáČniCká 
RyChta
En trivelig tsjekkisk ølhall 
med aner fra 1800-tallet 
da den tjente som sam-
lingsplass for folk som 
ville gjenopplive urgamle 
tsjekkiske tradisjoner. På 
en scene nedenfor kroen 
kan man i dag se alt fra 
tsjekkisk folkemusikk til 
ukrainske punkband. 
Adresse: Tržiště 23
Holdeplass: Malostranské 
Námesti
www.baracnickarychta.cz

iMpeRial
Kafé med porselenstak og 
kanskje Europas vakreste 
interiør. 
Adresse: Na poříčí 15

Café Slavia
Den mest kjente av 
Prahas mange tradisjons-
rike kafeer. Utsikten over 
Praha-borgen er enestå-
ende.
Adresse: Smetanovo 
nábřeží 2, Praha 1

Adresse: Bělehradská 120, 
Praha 2
www.radostfx.cz

Roxy
Prahas beste scene for 
alternative band. Befinner 
seg i et gammelt teater. Her 
er det også tehus og galleri. 
Dessuten filmfremvisninger 
og teaterforestillinger. 
Adresse: Dlouhá 33

Café loUvRe
Ikke bare Franz Kafkas og 
Albert Einsteins favorittkafé. 
Café Louvre huset også 
Prahas første biljardhall. 
Adresse: Národní 22 (1tr), 
Praha 1

Medúza
Byens koseligste kafé med 
stoppede stoler og ulike 
bord og sofaer. 
Adresse: Belgická 17, 
Praha 2

kafeeR
omkring forrige århundreskifte var det store,  
borgerlige lokaler som gjaldt – og på 1990-tallet  
– etter fløyelsrevolusjonen i 1989 – ble disse  
aktuelle igjen. Mange små, koselige kafeer med 
bric-a-brac-interiør åpnet på denne tiden. 

RadoSt fx
Nattklubben, restauranten 
og cocktailbaren Radost 
(”glede”) FX flyr inn inter-
nasjonalt kjente DJ-er 
fra hele verden. Stedet 
vinner priser for sine drin-
ker, og nattklubben ble 
valgt av britiske Ministry 
til en av verdens beste for 
et par år siden. Gå ikke 
glipp av den vegetariske 
restauranten som er åpen 
til sent på natten. 

BUgSy´S
I en klassisk elegant kjeller 
ligger denne baren – som 
tatt ut av verdens beste i 
den internasjonale bran-
sjen. De fleste drinkene 
koster omkring 120kč. 
Adresse: Pařížská 10, 
Praha 1
www.bugsysbar.cz

 pRaha eR Med 
Rette BeRøMt 
foR Sin Jazz-
MUSikk; heR 
finneS Band SoM 
SpilleR alt fRa 
BeBop til StoR-
BandJazz og 
Utflippet avant-
gaRdeMUSikk.
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Shopping
de store shoppingstrøkene i praha ligger i 
”nybyen”: på avenyen václavské námesti 
(vaclavplatsen) og like nedenfor i gågaten na 
příkopech. her finner man store butikker og 
kjeder som h&M, zara og Marks & Spencers 
samt flere store varehus. 

Leeda, Toalette og Alice 
Abraham for et godt 
utgangspunkt. Ta en tur fra 
”Gamlebyen”s torg over 
gaten Michalská, så finner 
du flere antikvitetsbutik-
ker og butikker med typisk 
Praha-kunst på veien.

Tsjekkia er med rette 
velkjent for sine krys-
tallglass, og utvalget er 
stort i butikkene omkring 
Staroměstské náměsti 
(”Gamlebyen”s torg). Ung 
tsjekkisk design finner man 
på Qubus på Rámova 3, 
rundt hjørnet fra torget. 
Den som vil ha moder-
nistisk design i form av 
kubisme eller funksjona-
lisme, besøker butikken 
Kubista på Celetná 19, 
også den et steinkast fra 
torget i ”Gamlebyen”.  
Butikken Modernista, på 
Konviktská 5 ved Karls-
broen, er vel verd et besøk 
– her selges alt fra kubis-
tiske slips og askebegre til 
biljardbord i funkisstil. 

Vil man shoPPe unikt i 
Praha, bør man gå til de 
små butikkene med innen-
landske klesdesignere 
samt lete etter reproduksjo-
ner av tsjekkiske modernis-
ters bruksdesign fra 1920- 
og 1930-tallet. Begge sek-
torene har vokst kraftig i 
de senere årene. En shop-

pingklassiker er også krys-
tall fra Böhmen.

Det finnes ingen utpre-
gede shoppingområder 
for mindre butikker med 
klesdesign, men det er en 
viss ansamling av slike i 
gatene Karoliny Světlé og 
Bartolomějská i ”Nybyen”. 
Her sørger butikker som 

BoalteRnativeR

Dobbeltrom: fra €250
Adresse: Rybna 20
Tlf. +42 (0) 221 700 111
www.hoteljosef.com

the ChaRleS 
I et vakkert utsmykket 
hus i ”Gamlebyen” finner 
man det elegante hotellet 
The Charles. De 29 rom-
mene er små, men lekre 
og rammes inn av tunge 
gardiner, mørkt parkettgulv, 
vakre møbler i mahogni og 
persiske tepper. Den mest 
spektakulære detaljen er 
imidlertid det fantasifulle 
1700-tallsmaleriet som 
smykker taket i hotellet.
Dobbeltrom: fra €75
Adresse: 1 Josefská
Tlf. +42 (0) 257 531 380

U SUteRU 
En av Prahas klassiske 
restauranter ble for noen 
år siden også pensjonat. 
Sprengt inn i gotiske hvelv 
finner man nå individu-
elt innredede rom med 

1800-tallsmøbler. Og det 
midt i sentrum!
Dobbeltrom: fra €90
Adresse: Palackého 4
Tlf. +42 (0) 220 570 801

hotel paRiS
Denne neogotiske bygnin-
gen med sine distinkte art 
nouveau-innslag ble bygget 
i 1904 og er en av Prahas 
vakreste. Hele interiøret er 
art nouveau i original, og 
utsikten på den ene siden 
er mot jugendpalasset 
Obecní Dům.
Dobbeltrom: €150–320
Adresse: U Obecního 
Domu 1, Praha 1
Undergrunn: Námesti  
Republikumy
Tlf. +42 (0) 222 195 195
www.hotel-pariz.cz

hotell JoSef 
I de gamle jødiske kvarta-
lene ligger 110-romshotel-
let Josef. Inne i dette huset 
som ble bygget i begyn-
nelsen av forrige århundre, 
finner man moderne lys 
design med store, roms-
lige soverom. Kvinnen bak 
innredningen er superstjer-
nen Eva Jiricna – utvan-
dret tsjekkisk kvinne som 
tidligere gjorde seg et navn 
i både Paris, London og 
New York for sine mange 
innovative interiører. Særlig 
kjent er hun på grunn av 
sin pasjon for glass, noe 
som også merkes her. Foa-
jeen domineres av trans-
parente glassmaterialer, 
og det gjør også den vakre 
spiraltrappen fra den popu-
lære lobbybaren til kjelle-
rens konferansesenter. En 
spennende og vågal detalj 
er de helt transparente 
baderomsveggene som 
ikke overlater mye til fan-
tasien.
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flyplaSS
Flyplassen Ruzyne ligger 
20 kilometer nordvest for 
Prahas sentrum. Billigst 
er det å ta buss 119 som 
kjører deg til undergrunns-
stasjonen Dejvická. Det tar 
cirka 20 minutter. Derifra er 
det 2 til 4 stasjoner til sen-
trum. Man kjøper en vanlig 
billett i ankomsthallen eller 
på automaten ved buss-
holdeplassen. Bussen går 
mellom 04.00 og 24.00. 
Det finnes også taxi samt 
minibusservice. 
www.csl.cz

lokaltRafikk
Undergrunnen går fra 05.00 
til 24.00. Trikken går døgnet 
rundt. Billetter kjøper man 
i tobakksbutikker og auto-
mater. Mest lønnsomt er det 
å kjøpe flerdagerskort. Det 
er samme billett for alle tra-
fikkslag – glem bare ikke å 
stemple billetten først. 

taxi 
For utlendinger blir taxitu-
rer i Praha ofte en dyr for-

nøyelse. Skal du kjøre taxi, 
ring da noen av de seriøse 
taxifirmaene, som eksem-
pelvis AAA. De nås på 
nummer 140 14.

poSt
Hovedpostkontoret på 
Jindřišká 14, Praha 2 er 
åpent hver dag 07.00–
20.00 

apotek
Et døgnet rundt tilgjengelig 
apotek finnes på: +42 (0) 
224 94 69 82.

tannlege
Ved akutt behov for tann-
lege, ring +42 (0) 224 94 
69 81

telefon 
Landsnummer +42, Prahas 
retningsnummer er 2 – det 
er nå i bruk også når man 
ringer lokalt.

nødnUMRe 
112
Politi 158 (Policie)
Ambulanse 155 (Sanitka)
Brann 150 (Hasiči)

fakta 

innByggeRe 
1, 2 millioner

valUta 
1 Koruna = 100 haliřu

åpningStideR 
Butikkene er åpne 
mandag til fredag 
09.00–18.00/19.00 Lør-
dager mellom 09.00 og 
12.00. De fleste butik-
kene holder stengt på 
søndager. Omkring turist-
strøkene er åpningsti-
dene mer sjenerøse.

inteRnett
www.praha.cz
www.praguepost.com/
index.php

aviSeR 
De største dagsavi-
sene er Mladá Fronta 
Dnes og Lidové Noviny. 
Engelskspråklige Pra-
haue Post kommer 
hver fjortende dag og 
inneholder en kultur-
guide.

gReit å vite 

kaRt

elektRiSitet 
220 V

tURiStByRå
PRAHAUE INFORMA-
SJON SERVICE
Adresse: Betlemske 
namesti 2, 116 98 Praha 1
Tlf. +42 (0)   12 444
e-mail: tourinfo@pis.cz

 nåR Man BeSøkeR pRaha, eR det 
veRd å hUSke på at Byen ikke BaRe 
haR en iMponeRende hiStoRie SoM 
gåR Mange hUndRe åR BakoveR i tid; 
ogSå 1900-tallet Bød på Spennende 
aRkitekteR, kUnStneRe og deSigneRe.
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