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Vltavajoki jakaa Prahan historialliseen vanhaan kaupunkiin 
ja uudempaan osaan, jotka kuuluisa Kaarlensilta yhdistää. 
Mielenkiintoista nähtävää ovat mm. Raatihuone, tähtitieteel
linen kello, juutalaisten hautausmaa sekä Prahan linna. 

Upeasti säilynyt praha on yksi Euroopan vanhimmista 
ja mielenkiintoisimmista kaupungeista  Se on kaunis 
yhdistelmä keskiaikaa, barokkia ja jugendia  kaupun-

ki on aina ollut kuuluisa paitsi historiastaan, 
myös kaupungissa vaikuttaneista kulttuuri-

persoonista: useat kuuluisat säveltäjät ja 
kirjailijat ovat pitäneet prahaa inspi-
raation lähteenään  kahvilakulttuu-
rilla on pitkät perinteet ja iltaelämä 
hemmottelee musiikin ystäviä  Selvää 
on, että paikallisissa olutkapakoissa 

virtaavat maailman parhaat oluet!

pRAhA 

SpliT 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -15 8
helmi -4 1
maalis -1 7
huhti 3 12
touko 8 18
kesä 11 21
heinä 7 31
elo 13 22
syys 9 18
loka 5 12
marras 1 5
joulu -3 1

San Marco 
keskeinen sijainti kävelymatkan päässä 
Vaclavin aukiolta  hyvällä maulla tummin 
puukalustein sisustetuissa huoneissa on 
suihku, wc, satelliitti-tv, puhelin, hiusten-
kuivaaja  hotellin aamiaisravintolassa on 
kesäinen ulkoterassi  Myös matkatoimisto- ja 
pesulapalvelut 

Residence Waldstein 
Ihastuttava hotelli lähellä prahan linnaa  hyvät 
raitiovaunuyhteydet Vanhan kaupungin torille ja 
Vaclavin aukiolle  Vaihtelevan kokoiset huoneet: 
kylpy/suihku, wc, satelliitti-tv, radio, puhelin, hius-
tenkuivaaja  Aamiaisravintola  hotellissa on matka-
toimisto, autonvuokraus, myymälä, pesulapalvelu  
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Kroatian rannikon suurin kaupunki Split on ihanteellinen 
kesäkohde. Kaupungin rantabulevardi, kristallinkirkkaat 
vedet sekä upeat hiekka ja kalliorannat kutsuvat lomaili
jaa seikkailuun.

kaupungin värikäs historia tulee matkailijaa 
vastaan kaikkialla  Vanhan kaupungin sokke-
loiset kujat ja keskiaikaiset rakennukset vievät 

hetkessä menneille vuosisadoille  Rantakau-
pungin keski piste on viehättävä UNESCOn 

maailmanperintölistalla oleva palace of 
Diocletian  kirkkaat vedet tarjoavat 
sukeltajille erinomaisen ikkunan 
vedenalaiseen maailmaan  hyvien 
liikenneyhteyksien ansiosta kaupun-
gista on helppo tehdä retkiä myös 

muualle kroatiaan 

Palace Hotel  
Sijaitsee Ciovon saarella, 300 metrin päässä 
UNESCOn suojelemasta Trogirin kaupungista 
Lähin ranta on vain 10 minuutin kävelymat-
kan päässä  hotellissa on ravintola, hissi, 
internetyhteys ja pysäköintitila  huoneissa on 
amme/suihku, TV, minibaari ja tallelokero 

San Antonio 
hotelli San Antonio sijaitsee podstranassa, 
Splitin ulkopuolella ja vain 25 metrin päässä 
rannalta  hotellissa on vastaanotto, ravintola, 
uima-allas katolla (talvella katettu), baari ja Spa  
Vierashuoneissa on kylpyhuone/wc, LCD-TV, 
puhelin, radio, Internet, minibaari ja parveke   

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 1 6
helmi 2 8
maalis 5 12
huhti 10 17
touko 14 21
kesä 17 25
heinä 19 27
elo 18 27
syys 16 24
loka 11 19
marras 7 12
joulu 3 8


