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MINI GUIA

A República Tcheca

A República Tcheca – com esse nome – existe há pouco mais de 25 anos.
Antes, era a Tchecoslováquia. Mas a história deste país vai muito além, até o
século IX, com os reinos da Boêmia e da Morávia. Em todo esse tempo, o país
acumulou diversos tesouros, entre castelos e palácios, belezas naturais, cidades
termais e pitorescos vilarejos. Por lá também passaram inúmeras celebridades
das artes, das ciências e até mesmo das lendas.Descobrir a República Tcheca e
suas encantadoras cidades é descobrir um tesouro escondido do Velho Mundo
com serviços de altíssimo nível e preços acessíveis.

Praga

A capital da República Tcheca é tida por muitos como uma das mais belas
cidades do mundo. Isso se deve, basicamente, ao seu centro histórico
preservado que é único no mundo por três fatores:
• É uma área ampla - cerca de 9 km2, mais do que qualquer outro centro urbano
histórico.
• É uma área autêntica – todos os edifícios nesta área são originais, pois, apesar
de todas as guerras, o centro histórico de Praga nunca foi destruído.
• É uma área diversa – ao longo de 10 séculos, os estilos arquitetônicos foram se
sucedendo e se complementando. Hoje, Praga dispõe de exemplares de
praticamente todas as escolas – desde o românico, passando por gótico,
barroco, renascentista e chegando até art nouveau, modernismo e
funcionalismo.
Tudo isso reunido faz de Praga um destino com ampla oferta de cultura, que
se reflete nas opções de acomodação (de hotéis em edifícios históricos a hotéis
modernos), nas opções de restaurantes (tabernas e cervejarias típicas, mas
também restaurantes internacionais e de fusion food), nos locais para eventos
(de salões renascentistas até palácios da era comunista) e nas experiências locais
(concertos barrocos, crawlings temáticos, workshops gastronômicos, etc.).
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KARLOVY VARY

Fundada pelo Rei Carlos IV, Karlovy Vary (“Balneário de Carlos” na língua tcheca) é
uma cidade de águas termais. Possui 12 fontes públicas de águas com efeitos
medicinais e terapêuticos. Localizada a 120 Km de Praga, a cidade ganhou fama na
época do Império Áustro-Húngaro, quando se tornou destino de férias de diversos
personagens ilustres como a Imperatriz Sissi, o Czar Pedro, o Grande, o rei Eduardo VII
da Inglaterra, Pedro II do Brasil e artistas ilustres como Goethe, Schilling e até mesmo
Beethoven, que compôs lá sua oitava sinfonia.
Desde aquela época, Karlovy Vary manteve seu ar aristocrático e hoje possui uma
enorme quantidade de edifícios históricos nas ruas que ladeiam o Rio Teplá. O mais
icônico deles é, sem dúvida, o Grand Hotel Pupp, um hotel do século XIX que mantém
o encanto e possui uma lindíssima sala de eventos. O hotel, assim como várias ruas da
cidade, foram cenário do filme “007 Cassino Royale”. Lá também foi filmado “As Férias
da Minha Vida”, comédia romântica com Queen Latifah e Gerard Depardieu.
E anualmente a cidade recebe um prestigioso Festival de Cinema, considerado o
mais importante da Europa Central.

PILSEN
O nome desta cidade está
em duas de cada três
garrafas ou latinhas de
cerveja de todo o mundo.
Isso porque a cidade
empresta seu nome ao tipo
de cerveja mais consumido
no mundo – a pale lager
criada
e
bebida
pela
primeira vez nesta cidade.
A cervejaria histórica onde
a cerveja pilsen foi criada
ainda existe – e na verdade
produz a cerveja mais
vendida
na
República
Tcheca, a Pilsner Urquell.
Na fábrica é possível fazer um tour que mostra a produção nos dias de hoje, mas também
o processo histórico, com as antigas caldeiras e a impressionante cave onde se vê a cerveja
em maturação e – é claro – se prova uma amostra tirada do barril, na hora.
Nota importante – o assunto cerveja é recorrente e seríssimo na República Tcheca. Lá,
uma caneca de cerveja (de 500ml) custa menos que uma garrafa de água mineral. E diversos
experts apontam a lager tcheca como referência mundial. Não por acaso o país é o maior
consumidor per capita do mundo, com 159 litros por habitante a cada ano.

CESKY KRUMLOV
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Localizada a 170 Km de Praga, esta cidade foi,
na Idade Média, um típico feudo. Os senhores do
castelo controlavam as 300 casas que se
aninhavam em torno de um meandro do rio
Moldava. Rozemberg, Eggenbeg, Scharwzenberg
– as famílias se sucederam até sucumbirem no
início do Renascimento, quando a cidade ficou
esquecida no tempo, até ser redescoberta nos
anos 90.
Após inúmeras restaurações, o castelo – o
segundo maior do país – e as 300 casas históricas
passaram a formar o que parece ser uma cidade
cenográfica – porém, é tudo real. Percorrer as
ruelas de pedras, descobrindo a cada esquina um
novo encanto – essa é a experiência única de
Cesky Krumlov. Lá, cada restaurante, cada loja,
cada salão é uma viagem ao passado. É possível,
inclusive, reviver aqueles tempos, com jantares
medievais, em roupas típicas e música da época
ao vivo.

BRNO

A segunda maior cidade do país é uma metrópole vibrante. Polo de tecnologia e de
ensino, possui uma agitação própria. Entre os destaques, a catedral de São Pedro e São
Paulo onde, curiosamente, os sinos tocam o meio-dia às onze horas. Outra igreja
famosa é a catedral de São Tiago, com uma irreverente imagem de anjo na fachada.
A fortaleza de Spielberk, a Praça do Repolho e a Praça da Liberdade, onde está um
sugestivo relógio, são outras atrações.
Brno é a porta de entrada da região vinícola da República Tcheca. A partir dela
pode-se alcançar Mikulov, o principal centro vinícola, os jardins de Kromeriz e as
cidades irmãs de Lednice e Valtice. Nesta última está, inclusive, o salão dos vinhos
tchecos.

OLOMOUC
No lado leste da República Tcheca,
Olomouc era (e ainda é), sede do arcebispo
da Morávia. Isso trouxe muita riqueza a
cidade na época do Barroco, e o resultado
são diversas igrejas neste estilo, além de
uma praça central decorada com sete
fontes. Na mesma praça, na torre da
Prefeitura, há um relógio astronômico
curioso, redecorado na época comunista,
ele tem, em lugar dos tradicionais santos,
imagens dos trabalhadores: o camponês, o
cientista, o esportista, etc. Mas com certeza
o monumento mais impressionante é a
Coluna da Santíssima Trindade – uma obra
barroca de imenso valor, tanto que é sozinha
um Patrimônio da Humanidade da UNESCO.
Olomouc abriga um dos maiores locais de
peregrinação do país – a Colina Santa
– além de uma catedral gótica e um
impressionante museu do arcebispado.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Capital:
Praga
Aeroporto de Praga:
Aeroporto Vaclav Havel (PRG)
Fuso Horário:
Centroeuropeu (GMT+1) de novembro a março; “horário de
verão” (GMT+2) entre abril e outubro.
Chamadas telefônicas:
O prefixo para chamar a República Tcheca é +420, seguido
pelo número desejado.
O prefixo para chamar o Brasil é + 55, seguido pelo código
de área e o número desejado.
Emergência:
112 (24 horas)
Energia:
220v com tomada de dois pinos redondos.
Temperaturas médias:
No inverno (dezembro a fevereiro), entre -2 ºC e 5ºC
No verão (junho a agosto), entre 25ºC e 29ºC
Idioma:
Tcheco, uma língua de raiz eslava, como russo, polonês e
croata. Porém, quase todos falam um segundo idioma –
inglês, alemão, italiano ou espanhol.
Horário Comercial:
A maioria das lojas e comércio tem horário das 9:00 às 18:00
horas durante a semana e de 9:00 às 13:00 horas nos
sábados. Alguns comércios abrem também aos domingos.
Grandes centros comerciais abrem todos os dias às 10:00
horas e fecham entre 20:00 e 21:00 horas. No centro de
Praga, as lojas costumam abrir todos os dias. Aceita-se
cartões de crédito na grande maioria dos comércios do país.
Moeda:
Coroa Tcheca (Kč, CZK). O Euro é bem aceito nos locais
turísticos.
Taxa de câmbio:
1 USD aprox. 20 CZK.
1 Euro aprox. 25 CZK.
Câmbio de moeda: Existem três maneiras de trocar
dinheiro:
• Nos bancos – a comissão varia em cerca de 2% do total
trocado. Os bancos costumam ter caixas eletrônicos, onde

se coloca dinheiro estrangeiro e a máquina entrega coroas
tchecas. Aqui também se desconta a comissão de câmbio.
• Em casas de câmbio – recomendamos pedir ao cambista
que diga o montante exato que vai pagar antes de entregar
o dinheiro. A inscrição «0% comission» não se refere, muitas
vezes a venda, mas sim a compra de divisas. Também
costuma acontecer que a taxa vantajosa anunciada valha
somente para uma quantidade determinada de dinheiro.
Montantes menores tem incidência da comissão.
• Na recepção do hotel.

Se você tem um cartão de débito internacional,
pode pagar diretamente com ele, ou sacar
dinheiro dos caixas eletrônicos.
Dicionário prático:
Sim..............................................................................Ano
Não.............................................................................Ne
Por favor....................................................................Prosím
Obrigado...................................................................Děkuji
Até logo.....................................................................Na shledanou
Bom dia......................................................................Dobrý den
Boa noite...................................................................Dobrý večer
Aberto........................................................................Otevřeno
Fechado.....................................................................Zavřeno
Banco.........................................................................Banka
Rua..............................................................................Ulice
Entrada.......................................................................Vchod
Saída...........................................................................Východ
Passaporte................................................................Pas
Praça...........................................................................Náměstí
Preço...........................................................................Cena
Café.............................................................................Káva
Vinho...........................................................................Víno
Cerveja.......................................................................Pivo
Restaurante...............................................................Restaurace

Os Gurus da Flot indicam os melhores
programas para a República Tcheca
e países do Leste Europeu
Praga à sua maneira
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Mapa
República Tcheca

Você desenha sua viagem do seu jeito!

República Tcheca - Castelos, Balneários
de Bohemia e Moravia

O programa mais completo para conhecer!
Conhecendo Praga, Kutná Hora, Olomouc, Jindrichuv
Hradec, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Mariánské
Lázné, Karlovy Vary e Praga

As mais belas cidades da Europa Central
Combine o mais emblemático da República Tcheca
com as cidades imperiais de Viena e Budapeste!

Áustria, República Tcheca e Alemanha
Imperdível e com guia em português!

Você que adora viagens, inscreva-se nas
redes sociais da Flot Viagens e fique antenado
com as novidades do mundo das viagens!

facebook.com/flotviagens
youtube.com/flotviagenstv

instagram.com/flot.viagens

twitter.com/flotviagens

BLOG

flot.com.br/blogdoguru
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