
ЗЛАТНИОТ ГРАД МАЈК   А  Н А  С И Т Е  Г РА Д О В ИЗЛАТНИОТ ГРАД МАЈК 

Еден од најстарите 
градови во Средна Европа, 
основан во IX век, под 
заштита на УНЕСКО, врвна 
туристичка дестинација, 
со вековна испреплетена 
архитектура, од која 
задолжително треба да 
се посетат плоштадот "Св. 
Вацлава", катедралата 
"Св. Вита", Карловиот 
мост, Еврејскиот кварт, 
Леноновиот ѕид, Стариот 
град...   

Архитектурата е разновидна и 
тука се преплетуваат роман ти-
зам, готика, ренесанса, барок, ро-
коко, класицизам, ампир ар хи-
тектура па сè до кубизам во XX 
век. 

ПРАГАПРАГА

Градот е лоциран во централна 
Бохемија, на реката В'лтава. По-
веќе од 1.100 години тој е по-
литички, културен и економски 
центар на Чешката република. 
Во него живеат околу 1,2 ми лио-
ни луѓе.

Се смета дека Прага е еден од 
најубавите и најпосетуваните гра  -
дови во Европа. Во 1992 го ди на 
градот е ставен под заштита на 
УНЕСКО, како светско кул тур но 
наследство. Прекарот на Пра га е 
"Мајка на градовите" или "Злат-
ниот град".

Како еден од најстарите, нај-
големите и најубавите градови 
во Средна Европа, кој во текот на 
Втората светска војна бил по-
штеден од разорувањата кои се 
случиле, Прага денес претставува 
првокласна туристичка дести на-
ција.



ТРАВЕЛ ХАУСТРАВЕЛ ХАУС

ЗЛАТНИОТ ГРАД МАЈК   А  Н А  С И Т Е  Г РА Д О В ИА  Н А  С И Т Е  Г РА Д О В И
Прага е основана во IX век по 

доаѓањето на Словените во Чеш-
ка и набрзо станала седиште на 
нивните кралеви, од каде и до с-
пеале до царска положба во из-
борот на Светото Римско Цар-
ство.

 Својот врв Прага го достигнала 
во време на владеењето на Кар-
ло IV, кој ги изградил Карловиот 
мост, катедралата "Св. Вито" (пр-
вата готичка катедрала во Цен-
трална Европа). Во април 1348 го-
дина бил основан и првиот Кар-
лов универзитет. Карло IV, царот 
на Светото Римско Царство, Прага 
ја нарекувал и "Златниот град".

Во текот на историјата градот 
добивал многу епитети (Прага, 
господарка на Чешка), (Прага, 
мај ка на сите градови), (Прага, 
главна империја, се мисли на 
Све тото Римско Царство). 

Главни туристички атракции 
се: Стариот град, староградскиот 
плоштад, плоштадот "Св. Вац ла-
ва", катедралата "Св. Вита" (XIV 
век), Карловиот мост, Еврејскиот 
кварт, Леноновиот ѕид, народ ни-
те музеи и др.  

Посетете ја Прага и на едно 
место запознајте ги сплотената 
многувековна историја и архи-
тектура. Кога се наоѓате во овој 
град постојано со мислите се 
враќате во минатото, со векови 
наназад.


