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AUSTRIA



SŁÓW KILKA O AUSTRII

Austria położona jest w górzystej części środkowej Europy i prawie ¾ jej powierzchni zajmują pokryte śniegiem i lasami 
Alpy. Pasma górskie oddzielone są tam przez zielone doliny, płynące rzeki i nieskazitelnie czyste jeziora.

Niewątpliwym jest fakt, że kraj ten jest dużą atrakcją turystyczną dla turystów z całego świata.

Latem stanowi idealne miejsce spotkań, wędrówek górskich, przebywania na świeżym powietrzu, a także i zwiedzania 
zabytkowych miast, takich jak: Wiedeń, Salzburg, Innsbruck, Linz.

Zimą stanowi natomiast miejsce aktywnego wypoczynku. Można tam uprawiać narciarstwo, czy inne sporty związane
z zimą. W każdej porze roku więc można spędzić tam czas miło i aktywnie.

Położenie: Europa Środkowa
Stolica: Wiedeń
Powierzchnia: 83 871 km2
Język urzędowy: niemiecki
Ludność: 8 859 992 (8.8 mln)



NAJATRAKCYJNIEJSZE MIASTA



WIEDEŃ

Jest to stolica kraju. Przyciąga wielu turystów swoją bogatą ofertą kulturalną i atrakcjami 
turystycznymi. Wymarzone miasto dla miłośników historii, architektury i sztuki. Miasto, które 
przypomina o związanych z tą miejscowością Habsburgach i wielkich kompozytorach. 
Ponadto możemy tutaj obejrzeć wiele ciekawych muzeów, galerii oraz teatr i operę. 
Wiedeńska starówka zalicza się do tych najpiękniejszych w całej Europie. 



WIEDEŃ

W Muzeum Historii Sztuki podziwiać natomiast można największe zbiory obrazów Breugela.

A jak już tam jesteśmy, to warto rzucić okiem na Operę Wiedeńską, która prowadzi w 
rankingu światowym.



Jako miasto muzyki, Wiedeń cieszy się światową renomą. Tworzyli tu wielcy 
kompozytorzy – Beethoven, Strauss, Mozart.



PARK WIENER PRATER

Park publiczny w Wiedniu, który położony jest pomiędzy Dunajem, a Kanałem Dunajskim.
Jest to popularne miejsce do zabawy i odpoczynku. Miejsce zabaw i spotkań w parku 
nazywane jest Wurstelprater. Wiedeńczycy mogą natomiast podróżować koleją Liliputbahn. 
W parku znajduje się również lunapark, a w nim przerażające kolejki, czy domy strachu.



INNSBRUCK

Jest to miasto położone w samym sercu Alp. Zorganizowano tutaj dwukrotnie zimowe 
igrzyska olimpijskie. Będąc w Innsbrucku, warto wjechać kolejką na Seegrube, czyli na 
wysokość 2000 m n.p.m. – stamtąd będziemy mogli zobaczyć zapierające dech w piersiach 
widoki.



INNSBRUCK

Najciekawszymi zabytkami i miejscami wartymi zwiedzenia w mieście są z pewnością m.in.:

• Zamek cesarski Hofburg

• Zamek Ambras

• Alpenzoo
• Skocznia narciarska - Bergisel



INNSBRUCK

Alpenzoo Skocznia narciarska - Bergisel



SALZBURG

Swą sławę zawdzięcza architekturze i po prostu pięknym okolicom. Z ciekawszych miejsc, 
wartych polecenia, na pewno trzeba wymienić twierdzę Hohensalzburgów, rezydencję 
arcybiskupów oraz piekielnie ładny pałac Hellbrunn.



SALZBURG

To właśnie w tym mieście – w Salzburgu – urodziły się takie osobistości, jak 
Wolfgang Amadeusz Mozart. W tym mieście turyści mogą odwiedzić jego 
Dom Narodzin.



SALZBURG

Co więcej, letni festiwal w Salzburgu uznawany jest za największy festiwal 
muzyki i teatru w Europie (https://www.salzburgerfestspiele.at/)

https://www.salzburgerfestspiele.at/


REJS PO DUNAJU

Ważnym punktem na liście miejsc do odwiedzenia w Austrii, którą zdecydowanie należy 
„odhaczyć” jest rejs po Dunaju. Szczególnie piękny w nocy – gdy wszystkie budynki są 
oświetlone.



SZWAJCARIA



SŁÓW KILKA O SZWAJCARII

Szwajcaria leży w Europie Środkowej, jest krajem górzysto-wyżynnym, a blisko 60% jej powierzchni zajmują Alpy. 

Graniczy z Włochami (734km), Francją (572km), Niemcami (346km), Austrią (165km) i Lichtensteinem (41km).

Stolicą Szwajcarii jest Berno, a walutą obowiązującą w kraju jest frank Szwajcarii. Kraj nie jest w Unii Europejskiej, gdyż 
w referendum, które miało miejsce w 2001 roku, 77% głosów było przeciwko samym rozpoczęciu rozmów o aneksji.

Kraj znany jest z smacznej czekolady, świetnych zegarków i pysznego sera. Jednakże warto tu przyjechać nie tylko 
z powodów kulinarnych. Szwajcaria zachwyca zarówno zimą, jak i latem.

Ciekawostka: flaga Szwajcarii ma proporcje 1:1 i została wprowadzona
12 grudnia 1889 roku.



NAJATRAKCYJNIEJSZE MIASTA



BERNO

Stolica Szwajcarii jest Berno. Miasto to zostało założone już w 1191 roku przez księcia 
Zähringena Bertolda V. Warto zobaczyć tu m.in. Starówkę z szesnastowiecznymi fontannami
i Wieżę Zegarową (Zeitglockenturm), która pełniła rolę wieży strażniczej, więzienia, wieży 
zegarowej, centrum życia miejskiego i atrakcji turystycznej.



BERNO

W berneńskim rozarium znajduje się aż dwieście gatunków róż. Warto także zobaczyć 
między innymi Madonnę z Brugii (Dzieciątkiem) Michała Anioła, czy płótna Picassa.



BAZYLEA

Jest to trzecim największym miastem, po Zurychu i Genewie. Graniczy z Niemcami oraz 
Francją. Miasto to uznawane jest za „kulturalne serce Szwajcarii”. W starym mieście 
dominuje architektura późnego gotyku, co widzimy na przykładzie ratuszy, katedry.



BAZYLEA

Widok z tarasu widokowego Pfalz



BAZYLEA

Znajduje się tu także najsłynniejszy ogród zoologiczny w całej Szwajcarii.

Zoo to było pierwszym ogrodem zoologicznym w kraju.



GENEWA

Miasto to należy bardziej do całego świata, niżeli do samej Szwajcarii. To tutaj, gdy narodzi 
się jakiś konflikt, próbuje się go rozwiązać. Miasto to położone jest nad jeziorem 
(Genewskim). Mieszkał tu m.in. Wolter, który bardzo upodobał sobie to miasto. Warto 
obejrzeć tutaj Zegar Kwiatowy i 140 metrową fontannę Jet d’Eau.



GENEWA

Można także zwiedzić Muzeum Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które mieści 
się w dzielnicy międzynarodowej, czyli tam, gdzie mieści się siedziba ONZ.



ZÜRICH / ZURYCH

Jest to największe miasto i główny ośrodek gospodarczy kraju. Zürich jest największym 
kompleksem urbanistycznym Szwajcarii, założonym jeszcze przez Rzymian w 15 roku p.n.e.

Jest to najważniejsze w kraju centrum handlowe i finansowe, znane na całym świecie dzięki 
swoim bankom. Ulica Dworcowa (Bahnofstrasse) to jedna z najbardziej atrakcyjniejszych 
i prestiżowych ulic handlowych. Ulica ta została wyłączona z ruchu kołowego.



ZÜRICH / ZURYCH

Miasto najlepiej zwiedzać pieszo, gdyż atrakcje nie są od siebie daleko oddalone. W centrum 
najlepiej jest zobaczyć wieże trzech kościołów: Św. Piotra (z jedną z największych zegarów w 
Europie – 8.7m średnicy), Fraumünster i Grossmünster.



QUIZ

https://samequizy.pl/quiz-wiedzy-o-miejscach-wartych-zwiedzenia-w-austrii-i-szwajcarii/

https://samequizy.pl/quiz-wiedzy-o-miejscach-wartych-zwiedzenia-w-austrii-i-szwajcarii/
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