
 
 
Prag er en livlig og dejlig markedsplads 
 
Nyd nogle fridage i Tjekkiets hovedstad 
 

 
 
Borgerne i Prag elsker hovedstadens markeder. Mange af dem foretrækker at gå på 
de vidunderlige udendørs markeder til at købe frisk frugt, grøntsager, hjemmelavede 
varer og legetøj fra lokale leverandører. 
  Prag har to permanente vigtige udendørs markeder og masser af ugentlige eller 
halvugentlige landbrugsmarkeder og loppemarkeder. 
  Store torve har træboder fyldt med godter, souvenirs, hjemmelavede varer og varm 
vin. Markedspladserne er de steder, hvor lokale og turister mødes på alle årstider for 
at bruge - og spare - penge. 
 
 
Landmændenes markeder 
Prags landbrugsmarkeder er meget populære og besøges af hundredvis af 
forbrugere, fordi folk i byen elsker friske produkter og kontakten med producenterne. 
Byen har to hovedmarkeder, Jiřák-markedet, der er åbent fire dage om ugen, og 
Náplavka-markedet, åbent lørdag. 
 
Veganske og bio-restauranter 
Prag har mange virksomheder, der sælger alt fra økologiske produkter til miljøvenligt 
vaskemiddel. Selv de større dagligvarebutikker sælger økologiske varer og økologisk 
oksekød, svinekød og lam Mange restauranter og finere spisesteder har organiske 
menuer. Økologisk landbrug udgør cirka ti procent af Tjekkiets landbrugsjord. 
  De to Restaurace Plevel er lækre eksempler på en moderne måde at servere rå og 
vegansk mad. De tilbyder supper, hovedretter og fremragende søde og krydrede 
desserter. Den ene ligger i Jindřišská i byens centrum, den anden i Krymska i 
kvarteret Vršovice 
 
 



Caféer i Prag 
Prag har en rig tradition for café-kultur. En unik perle er 
Grand Café Orient - den eneste kubistiske café i verden. 
Kubisme i arkitektur er et tjekkisk fænomen og The 
House of the Black Madonna, lige ud for Stare Mesto 
(Den Gamle By), er et af de mest roste eksempler på 
kubistisk arkitektur. Designeren Josef Gocar holder i 
House of the Black Madonna jugendstilen i hele 
bygningen, og på første sal ligger Grand Café Orient. 
  
 
Prag for hipstere 
Vršovice-kvarteret har altid spillet andenviolin i forhold til 
det fornemme Vinohrady. Vršovice er for nylig blevet et 

hipt sted at være, har et stærkt fællesskab, restaurantdage og mange 
gadearrangementer. 
  Den mest berømte gade i Vršosvice distriktet er Krymska. Gaden og dens 
naboskab eret kulturelt og socialt center. 
  Holešovice, der tidligere var industrikvarter på den anden side af floden Moldau set 
fra Prags centrum, er nu hjemsted for mange store kaffe- og morgenmadssteder, 
hvor det er fantastisk at tilbringe en hyggelig weekend-morgen. 
  Dox Centre for Contemporary Art - er hjemsted for den mest aktuelle og politiske 
kunst i Prag. Udstillingerne er altid godt sammensat og fanger interesse hos selv de 
mest kritiske modstandere af moderne kunst. Kvarteret er roligt og godt vedligeholdt. 
 
Indkøb på udsalg 
Fashion Arena Prague Outlet er Tjekkiets største outlet-center. Midt i hovedstaden 
finder man førende nationale og internationale mærker med store rabatter. Kunder 
kan finde modetøj, herunder sko, smykker, undertøj, lædervarer, sportsudstyr, 
bagage og tilbehør samt kosmetik, legetøj, bøger eller traditionel tjekkisk krystal og 
porcelæn. 
 
Om Tjekkiet   
Tjekkiet blev dannet i 1993, men landet har en lang og begivenhedsrig historie i kraft 
af placeringen i hjertet af Europa.  
Landet prydes af hundredvis af gamle slotte, klostre og herregårde samt smukke 
skove og bjerge. Derudover har Tjekkiet en traditionsrig mad- og ølkultur samt hele 
12 UNESCO-seværdigheder. Hvert år holdes der et væld af festivaler med fokus på 
fx musik, mad og øl – og desuden har landet en lang række kur- og spasteder – og 
hele 90 golfbaner.  
Tjekkiet er ikke mindst kendt for hovedstaden Prag – eller ”Byen med de 1000 spir” 
med romantiske bydele, glitrende gader og den gamle, charmerende Karlsbro.  



Den korte afstand fra Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort Tjekkiet til et 
populært rejsemål for både familieferier, weekendophold og aktive ferier – året 
rundt.  

 

Kontaktinformation:  

Hvis du har brug for yderligere information om den Dominikanske Republik, så 
kontakt venligst:  

Czech Tourism Office 
Lucie Vallin, direktør 
E-mail: vallin@czechtourism.com 
Tel.: + 46 (0) 8 44 04 221 
www.czechtourism.com 
 
Eller 
  
Target Tourism, Trade & Press 

Pia Klitten Sørensen  
Email: pia@target-tourism.dk 

Telefon: +45 2452 1025 

www.target-tourism.dk 

 
Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 
http://www.brand.czechtourism.cz/en/Account/Login 
 


