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1

VARSÓ [E8]
12.
ŚREDNIOWIECZNY ZESPÓL MIEJSKI TORUNIA
Lengyelország fővárosa az

13.

ZAMEK KRZYŻACKI
W MALBORKU
ország centrumában,
és

14.

közepén található. A
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

lenyűgöző Afrikáriumba valamint a Hydropolis-ba, vagyis

B6 a vízzel kapcsolatos ismeretek központjába, ahol érdekes

egyúttal Európa kellős

30

15.

12

kiállítások láthatók a víz civilizációs fontosságáról a

I7

nyugatot a kelettel,

történelemben. Wrocław-ot elárasztották a törpék.
Az apró figurák a város mellékutcáiban és sikátoraiban

északot pedig a kontinens

rejtőzködnek. Több mint 380-an vannak, és számuk

KOŚCIOŁY POKOJU
W JAWORZE I W ŚWIDNICY
G3, H3
déli részével összekötő
egyre bővül!
www.visitwroclaw.eu

város - amely évszázadok óta a kontinens közlekedési

20

D5

útvonalinak
található. Fontos gazdasági,
16. kereszteződésében
KOŚCIOŁY POŁUDNIOWEJ
MAŁOPOLSKI
tudományos és-kulturális
központ, teli
megannyi
BINAROWA,
BLIZNE,
DĘBNO,

BEZ PUNKTU
HACZÓW, LIPNICA MUROWANA, SĘKOWA I8-9,
5

műemlékekkel J7-8
és látnivalókkal. A város szimbóluma a Syrena

GDAŃSK ÉS A HÁRMASVÁROS [B5]

sellő - a hableány, amely nem csak a címert dísziti. A várost
ábrázoló látképek közül két szimbolikus emlékművet

A Balti-tengeri

ábrázoló képek a leghíresebbek, az egyik az Óváros téren, a

kikötőváros, Gdańsk

másik pedig a Visztula menti modern sugárúton található.

egyben a Pomerán

17.

41

PARK MUŻAKOWSKI

F1

TARNOWSKIE
GÓRY
H6
Varsó18.
olyan világhírességek
szülővárosa,
mint pl.
Maria

3

Vajdaság fővárosa.

Skłodowska-Curie vagy az élete első 20 évét itt töltő

Gdynia-val és Sopot-tal

Fryderyk
Varsóban található
az ország legfontosabb
19. Chopin.
KRZEMIONKI
OPATOWSKIE
G8

együtt alkotja a

légi kikötője – a Chopin repülőtér - amely kiváló

Hármasvárost, egy olyan

összeköttetésekkel rendelkezik a világ legtöbb országával.
20.
PUSZCZA BIAŁOWIESKA D11
www.warsawtour.pl

1

közös agglomerációt,
amely a különböző történelemmel és karakterrel
rendelkező városokat egy izgalmas régióvá köti össze.

2

21.

MAZURY

22.

PARK SŁOWIŃSKI

KRAKKÓ [i7]

23.

7
17
31

B6-9, C6-9

TATRY

J7

BEZ PUNKTU

többek között a világ legnagyobb téglából épült

A4

templomát, a Szent Mária Bazilikát, valamint a Neptunusz

turisták “must see” listáján

emlékművet. A Hármasvárosban járva nem szabad

található, és mágnesként

megfeledkeznünk az egyik legnagyobb attrakciójáról - a

vonzza a látogatókat a világ

gyönyörű, széles és homokos tengerpartjairól. A

minden tájáról.

Hármasváros másik attrakciója a borostyán.
www.visitgdansk.com

24.

ZAMEK KSIĄŻ

H3

25.

ZAMEK W ŁAŃCUCIE
I9
számtalan alternatívát
kínál

Lengyelország történelmi
fővárosa mindenkinek

6

emlékeivel,
tömérdek
szórakozási
lehetőségével. Az
26. valamint
RUINY
ZAMKU
W OGRODZIEŃCU

38

Óváros, a Kazimierz zsidó negyed, Stare Podgórze vagy
Nowa Huta - csak néhány a felfedezhető megannyi

27.

ZAMEK DUNAJEC W NIEDZICY

városnegyedből. Krakkóban járva feltétlenül meghallgatandó

H6

KATOWICE [i6]
A robosztus sziléziai
agglomeráció központja

J7

egy néhai bányászváros,

a 1. Mária-templom tornyából felcsendülő hejnał

4

napjainkban már modern,

trombitaszó,
kell kóstolni aG2
krakkói kerekperecet, az
28. meg
CZOCHA

28
15

számos - nem csak ipari

A legendás lengyel pápa, Szent II. János Pál fiatalkori városát

– látnivalóval

41

30.fekszik aPAŁAC
BRANICKICH
W
messze
pápa szülővárosa,
Wadowice.
www.krakow.travel
31.
3

35

6

29

9

34

KOZŁÓWKA

POZNAŃ [E4]

32.

KRASICZYN

BIAŁYMSTOKU

25

számtalan kulturális eseménynek is otthont ad.
www.katowice.eu

I10

található a I7
legszebb
PIESKOWA SKAŁA

34.

PSZCZYNA
MOSZNA

amelyen délben kecskék

I6

A kontrasztokkal teli

ugranak egymásnak, és itt

eklektikus és avantgárd

kaphatók az omlós Szent

város - ahol az ipari

Márton croissant-ok - de
H5

forradalomban épült

32

gyárak és munkásházak
téglafalai mellett a

több dicsekedni valója is van. A poznani katedrális

gyártulajdonosok

BESKIDY

I6-7

37. és egy
KRAINA
LESSOWYCH
WĄWOZÓW
uralkodói
966-ból származó
keresztelőkápolna
is itt

pompás palotái

G10 húzódnak. Napjainkban elsősorban a streetart, valamint a

található. A katedrális mellett épült fel a modern, interaktív

tág értelemben vett kultúra városa, amely sikeresen

Porta38.
PoznaniaLUBLIN
központ, és innen
indul a Királyi és Birodalmi
G9-10

kihasználja a posztindusztriális tereit.
www.lodz.travel

Út, amely mentén a város történelmével kapcsolatos
legérdekesebb látnivalók fekszenek.
39.
ŚLĄSK CIESZYŃSKI
www.poznan.travel
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ŁÓDŹ [F6]

reneszánsz városháza,

ideutazni. A Warta folyó partján található ezer éves városnak

36.

39

7

nem csak ezért érdemes

8
14

D10 végén még egy szénbányának adott helyet! Ma itt
század
Központ, valamint a Sziléziai Múzeum, de a központ

33.

35.

központjában található Katowice-i Kulturális Zóna a XX.
található a tetején zöld mezővel fedett Kongresszusi

G9

pincéjében találtak nyugalomra Lengyelország első

36

büszkélkedik. A település

Az Alpoktól északra itt

33

2

H8

több mint 120 szentély található Krakkóban. A várostól nem

11

26

BARANÓW SANDOMIERSKI

a gyönyörű templomok metropoliszának is nevezik, hiszen

24

18

zöld metropolisz, és

obwarzanek-et és fel kell kutatni a Wawel vérengző sárkányát.

29.

19

40

- a középkortól egészen napjainkig. Érdemes meglátogatni

Krakkó már évek óta a

legendáival, felbecsülhetetlen értékű művészeti és építészeti

37

Gdańsk-ban mindenütt megtalálhatók a történelem nyomai

4

I5

40.

KOPALNIA ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU

41.

PARK NAUKI I ROZRYWKI KRASIEJÓW

42.

SZLAK ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ
W MAŁOPOLSCE
sziget és 112 híd
található.

WROCŁAW [G4]

Az Odera-folyó partján

44.

H5

kiépült város területén 12

A sétálókat és a turistákat

43.

H3

csábítják a folyóparti zöld
SZLAK ORLICH
GNIAZD H6-7, I7
sugárutak és a várárok

I6-8, J6-8

BEZ PUNKTU

www.lengyelorszag.travel

BEZ PUNKTU

#visitpoland

mentén húzódó

PRZYSTANEKPromenada
WOODSTOCK
sétány. Az E1

óvárosi piac az egyik legnagyobb és legszebb a
kontinensen. A városban járva érdemes ellátogatni a
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UNESCO MŰEMLÉKEK
Számos, az UNESCO Világörökségi
Listáján szereplő objektum található
Lengyelországban. A teljes listát a következő
weboldalon találod:
www.lengyelorszag.travel
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10
FÁBÓL ÉPÍTETT ORTODOX TEMPLOMOK A
LENGYEL ÉS UKRÁN KÁRPÁTOK TÉRSÉGÉBEN
[i10] [J8] [J9] [J10] [H11]

A KRAKKÓI ÓVÁROS [i7]

16
A KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG
DÉLI RÉSZÉN [i7] [i8] [i9] [J7] [J9]

21
MAZURY
[B6] [B7] [B8] [B9] [C6] [C7] [C8] [C9]

25

A ŁAŃCUT-I KASTÉLY [i9]

32

39

KRASICZYN [i10]

A CIESZYN-I SZILÉZIA [i5]

Felejthetetlen élményt nyújt

A San folyó mellet felépített

A cieszyn-i Szilézia egy

A listán szereplő,

A Nagy mazuri tóvidék

a séta a 30 hektáros angol

kastély egyike a lengyel

Lengyelország és

A listán 16 objektum – 8

történelmileg és

valódi hajóparadicsom - a

parkban, amelynek szívében

reneszánsz legnagyobb

Csehország határán átnyúló

lengyelországi és 8 ukrán

építészetileg érdekes

látogatókat több mint 120

Lengyelország egyik

építészet kincseinek,

történelmi régió. Nagyszerű

szerepel. A többnyire

fatemplomok egy fából

kilométer hosszú, fejlett

legszebb arisztokrata

mindössze 10 km-re a

helyszín síeléshez, téli

ortodox vagy görög

készült épületeket bemutató

infrastruktúrával rendelkező

rezidenciája bújik meg.

történelmi Przemyśl

túrázáshoz, kerékpározáshoz

katolikus hívek által lakott

hosszabb turista úton

belvízi hajóút várja. És bár

Érdemes meglátogatni az itt

városától. Az udvaron

és hegyi turizmushoz. A

kárpátaljai falukban a XVI.

találhatók. Különböző

köznyelv a mazuri

található lovaskocsi

századtól épített templomok

építészeti stílusokat

tájegységet az Ezer Tó Országának nevezi, valójában a

gyűjteményt, amely a legnagyobb az országban. A park

dekorációk, és a lengyel királyokat ábrázoló csodálatos

csipkeverési módszeréről híres, amelyet csak Koniakow, egy

képviselnek az épületek, a

megcsodálhatók a ritkaságnak számító, bibliai, vadász jelenet

régió arról az egyedülálló

régióban több mint 3000 tó található! A Warmia és Mazuria

minden év májusában muzsikától hangos az évente

sgraffiti faldísz sorozat. Szintén figyelemre méltók az épület

közeli kisváros lakói alkalmaznak. A csipke előállításának

A városrész a világ első 12

számítanak. A következő településeken találhatók a

gótikustól, a reneszánszon keresztül egészen a barokkig.

régió Lengyelország egyik legérdekesebb természeti és

megszervezésre kerülő Zenei Fesztiválnak köszönhetően.

sarkaiban található impozáns kerek bástyák amelyek neve:

módját felvették az UNESCO szellemi kulturális örökség

helyszín egyikeként került

templomok határ lengyel oldalán: Chotyniec, Radruża,

Leggyakrabban rönkökből készültek, a legidősebb szentély

egyúttal történelmi különlegességekkel rendelkező

Isteni, Pápai, Királyi és Nemesi.

nemzeti jegyzékébe.

(1978-ban) az UNESCO

Smolnik, Turzańsk, Bunary Wyżne, Kwiatoń, Owczary és

pedig a XIV. századból származik. Binarowa, Blizne, Dębno,

tájegysége, ahol a gyönyörű, vad természet mellett számos

listájára. A terület része a

Powroźnik.

Haczów, Lipnica Murowana és Sękowa.

festői város is megérdemli az ideutazó figyelmét.

33

12

17

22

valódi ács remekműveknek

városfalon belül található
Óváros, a Wawel hegy,
valamint a Kazimierz és

1

VARSÓ ÓVÁROSA [E8]

MUŻAKOWSKI PARK [F2]

26

AZ OGRODZIENIEC-I
KASTÉLY ROMJA [H6]

SŁOWIŃSKI PARK [A4]

Stradom kerületek. Itt

PIESKOWA SKAŁA [i7]

TORUŃ [D5]

Ogrodzieniec-i Kastély,

Már a három szakadékkal

Toruń, a hatalmas kulturális

jobban mondva annak

körülvett, kinyúló

örökséggel rendelkező

olyan jellegzetes

A Varsó történelmi

A XIX. század első felében

Az UNESCO Bioszféra

romjai a Krakkó-

sziklaormon található kastély

kujávia-pomerániai vajdasági

helyszínek és épületek

központjában található a

alapított díszkert

Rezervátumok

Częstochowa-i Jura

elhelyezkedéséből

ikonikus város képes

találhatók, mint: Krakkó

szigorú restaurátori

Lengyelország és

Világhálózatának tagja,

hegységben található. A

következtetni lehet a kastély

felidézni egykori gazdasági

főtere, vagyis a legnagyobb középkori európai piac a

felügyelet alatt álló két

Németország legnagyobb

amely azért jött létre, hogy

XVI. században ez volt az

katonai múltjára. Ez az egyik

és politikai hatalmának

Sukiennica-val - (egy XVI. századi reneszánsz kereskedelmi

legrégebbi városrész, a Régi

angol stílusú parkja. A park a

megőrizze a tengerparti

egyik leglenyűgözőbb

legjobb állapotban

emlékét. A város középkori

épülettel) és a Városháza Toronnyal. A várost egykor

és Új város. A háború

Nysa Łużycka határfolyó

tavak, mocsarak és

mágnás rezidencia

körülvevő, 47 bástyából, kapukból és várárakból álló

pusztító hatása után

mindkét partján található

mindenekelőtt az Európában

falának maradványa, a Barbakan (az erődítmény egy része)

újjáépített Óváros a főváros

természetesen változatos

belsejében helyet találó múzeum az európai művészet

egyedülálló, száraz és derűs napon a sivatagi vidékeket

és kifosztották, az épület pedig ezután lassan romba dőlt.

történetet járja körbe - minden szobát más korszaknak

Listájára, a toruń-i mézeskalács pedig országszerte ismert

szenteltek, a gótikustól a XX. század művészetéig.

csemege. A város leghíresebb polgára, Mikołaj Kopernik

valódi gyöngyszeme! A városrész színes bérházaival és a szűk

területekre terjed ki. Nagyobb része a lengyel oldalon

megidéző vándorló dűnék természetes környezetét. A régió

Napjainkban a gyönyörűen környezetben megcsodálható

dicsekedő Mária-templom, valamint a műemlék

utcák egyedi hangulatával gyönyörködteti a látogatókat.

helyezkedik el. A kert területén kijelölt túra-, és kerékpárutak

legnagyobb városa Łeba.

Ogrodzieniec a nevét a nehezen megközelítő sziklákon és

zsinagógákkal és temetővel rendelkező Kazimierz zsidó

Érdemes ellátogatni a Királyi Kastélyba, látni kell a Zsigmond

valamint lovas ösvények találhatók. A parkot egy gyönyörű

negyed.

Oszlopot és a Fő teret, valamint a város szimbólumát, a Szirén

kastély is díszíti (amely a park német oldalán található).

8

A BOCHNIA-I ÉS WIELICZKA-I
KIRÁLYI SÓBÁNYÁK [i7]

11

vadonokban található várromok mellett futó Sasfészek

23

Turistaút egyik legfontosabb megállója lett. Nemrég, a

A TÁTRA [J7]

A WROCŁAW I CENTENÁRIUMI
CSARNOK [G4]

UNESCO Világörökségi

hírneve biztosítja a település csillagászati miliőjét.

34

PSZCZYNA [i6]

“Vaják” című filmben Ogrodzieniec játszotta el a végső csata
helyszínét, a Sodden Hegyet.

4

ZAMOŚĆ ÓVÁROSA [H10]

épületei felkerültek az

Lengyelországban, de a kastélyt a XVII. században elfoglalták

és a Florian-kapu; a Wit Stwosz XV. századi oltárával

emlékművet.

megőrzött építmény a Sasfészek Vándorúton. Az épület

Ezt az egykori középkori
mágnás rezidenciát, amely a

A Tátra a legmagasabb a
lengyel hegység. A hegylánc
legmagasabb csúcsa a Rysy

27

XIX. századi modernizációnak

DUNAJEC VÁRA NIEDZICA-BAN [J7]

köszönhetően nyerte el
jelenlegi neobarokk stílusát,

A Wieliczka-i bánya

A Nyugat- és Észak-Európát

A Max Berg által

(2499 m), a

Krakkóhoz hasonlóan az

a Fekete-tengerrel

megtervezett vasbeton

legjellegzetesebb orma

A festői fekvésű középkori

egy több mint 150 hektáros,

egyik első létesítmény a

összekötő kereskedelmi

épület expresszionista stílust

pedig - a Giewont. Lábainál,

vár a Czorsztyni Tó mellett

angolpark vesz körül.

világon, ami felkerült az

útvonalon található

tükröz. A projekt koránban

Zakopane-ban és a környező

található, ahonnan

Érdemes meglátogatni az épület eredeti formájában megőrzött

UNESCO-listájára. Nem

reneszánsz gyöngyszem, az

számos szempontból

településeken a turista mindent megtalál, amire szüksége

csodálatos kilátást nyílik a

belsőjét, a Miniatűr Szobát és a fegyvertárat.

sokkal később

„ideális város”. Napjainkig

hihetetlenül innovatív volt.

lehet – síelésre és túrázásra alkalmas helyeket, sífelvonókat,

környékre: a Pieniny

Lengyelország legrégebbi,

szinte változatlan formában

Megnyitásakor, vagyis

gyönyörű tájakat, ízletes regionális ételeket és érdekes folklórt.

hegységre, a gátra, a

Bochnia-ban található

fennmaradt a város eredeti

1913-ban ez volt a világ

bányája is felkerült a

elrendezése a gyönyörű Városházával, a 3 piaccal valamint a

legnagyobb fesztávolságú csarnoka. A központi kupola 65

listára. A műemlékké vált

település korabeli épületivel és a pompás erődítményével.

méter átmérőjű. A csarnok rendkívül vonzó környezetben, az
Állatkert és a Japán Kert között helyezkedik el.

Királyi Sóbányák a világ első kősóbányái közé tartoznak. Itt
a só bányászata a XIII. században kezdődött meg.
Wieliczka-ban ellátogathatunk a 3 km-es földalatti túra
útra, amely 20 kamrán keresztül 64-135 méter mélységig

12

TORUŃ KÖZÉPKORI
VÁROSKOMPLEXUMA [D5]

lejuttatva mutatja be a bányát. Az útvonalat sóból készült

18
TARNOWSKIE GÓRY
- ÓLOM-, EZÜST- ÉS CINKÉRC BÁNYA [H6]

Paleontológiai ismereteket
bemutató és népszerűsítő

tárnáiban futó turista útjáról.

kültéri park. Felfedezhető az

A kastélyban annyi szoba van,

A turisták megtekinthetik a

évmilliókkal ezelőtti világ,

megmagyarázhatatlan rejtélye, az itt talált inka kultúra nyomai,

ahány nap van egy évben, az

XVIII. és XIX. században

szemtől szemben

amelyek Tupac Amaru II spanyol hódítóktól menekülő

épületnek 99 tornya és

készült kőből kifaragott

leszármazottjainak jelenlétére utalnak, a legenda rengeteg

kilátója van - ezekből, a várat

bányász elődöket, a

35

MOSZNA [H5]

még a Tátrára is. A vár egyik,
eddig még

elrejtett kincsről és a várban kisértő indiai hercegnő

jellemző számokból

közlekedő-, valamint a hatalmas tároló kamrákat. Kézzel

szórakozva tanulást népszerűsítő intézmény része többek között

szelleméről is mesél. A festői Dunajec megtalálható a Vajákról

következtethetünk az

tapintható az itt dolgozók mérnöki zsenialitása, amely az

az autentikus dinoszaurusz csontokat őrző Pavilon, és az Őskori

felett tornyosuló sziklás

szóló filmben, - Temeria fellegvárát alakítja.

erődítmény rendkívüliségére,

UNESCO Világörökségi Listáján is szerepel.

Ócenárium. A helyszínen megtekinthető több mint 250 őskori

bánya 2 kilométeres túra útja egy több mint 220 méter

gótikus Toruń Nicolaus

Tarnowskie Góry-ban volt

dombon volt található a

amelynek eredete a XVII. századba nyúlik vissza. Az épület

mély függőleges utazással kezdődik.

Copernicus és a mézeskalács

található Lengyelország

korai középkor óta a vallási

mesebeli arculatát annak környezete is tovább hangsúlyozza.

városa. A Visztula partján

legnagyobb ezüstbányája. A

és világi hatalom székhelye,

elterülő város gazdasági

várost a XVI. században az

de az emberi jelenlét nyomai

fejlődésére alapítása óta

érctermelés és export fontos

már az őskőkorszak óta jelen

kedvező hatással van a folyó

központjaként tartották

közelsége. Toruń

számon, amely jelentős

gazdagságának bizonyítékai a város tekintélyes falai, a

28

CZOCHA [G2]

Egy olyan rendkívüli

vannak ezen a helyen. Az első katedrális 1000-ben épült a

Leśnian tó partján, amely a

csatornák és hidak kereszteznek.

létesítmény, ami összeköti a

Wawel-en. A Wawel a XV. és a XVI. században élte fénykorát

XIII. században erődként

múltat a jelennel, egy

hatással volt a nemzetközi

és fellendülését. Ebben az időszakban kapta meg az

épült. Rengeteg titkos

innovatív kiállítással

kereskedelem fejlődésére.

eredetileg gótikus királyi vár a Közép-Európa legpompásabb

átjárót, földalatti folyosót és

Később a gőzgépek által meghajtott földalatti vízelvezetési

erődítményei közé tartozó reneszánsz külsőjét. A főváros

csapdát találhatnak a

bizonyítéka és szimbóluma.

az Ó-, és az Újváros valamint a Keresztes Lovagvár.

technológia korai alkalmazásával Tarnowskie Góry fontos

Varsóba történő áthelyezését követően a Wawel továbbra is a

felfedező kedvű turisták.

1940-ben Heinrich

szerepet töltött be az ipari forradalomban. Az úttörő

királyi rezidenciák egyike maradt, és a székesegyházában

Festői környezetének

Himmler parancsára

vízgazdálkodási rendszer különös hangsúlyt érdemel.

továbbra is számos királyi koronázást és temetést tartottak. A

köszönhetően a kastély gyakori helyszíne számos filmek

Napjainkban rendkívül vonzó a bánya földalatti túra útvonala,

mai napig látogathatók a várban található Királyi Komnaták, a

és sorozatnak.

amelyen még csónakázni is lehet.

Korona Kincstára valamint a Fegyvertár. A Wawel hegy
érdekes sajátossága a nyugati lejtőjéből nyíló Sárkánygödör,

néven ismert
táborkomplexum került

Ez Európa legnagyobb

létrehozásra. A turisták

eredeti állapotában

által látogatható objektumok közé a lágert alkotó barakkok,

megőrzött középkori vára. A

szögesdrót kerítések, őrtornyok, barakkok, akasztófák,

XIII. században a Keresztes

gázkamrák és krematóriumok tartoznak.

lovagok által épített gótikus

19

KRZEMIONKI - NEOLIT ŐSKORI
KOVAKŐBÁNYA A KRZEMIONKOWSKI
RÉGIÓBAN [G8]

29

36

A VARSÓI KIRÁLYI REZIDENCIA [E8]

KIS-LENGYELORSZÁGI FAÉPÍTÉSZETI
ÖSVÉNY [i7] [i8] [J7] [J8]

Multimédiális segítséggel

A Kis-lengyelországi

átélheti a látogató az

Faépítészeti Ösvény több

1944-ben a német

mint 250 értékes faépületből:

megszállás ellen felkelő főváros hangulatát, így könnyebb a

festői templomokból,

befogadóknak megérteni a városban zajló eseményeket. A

gyönyörű ortodox

múzeum tisztelgés azok előtt, akik harcoltak és életüket
adták a szabad Lengyelországért.

szentélyekből, karcsú
harangtornyokból, régi lengyel kastélyokból, fából épített
kúriákból és szabadtéri múzeumokból áll. Az ösvény egyes

A Beszkidek Lengyelország
déli részén található

1

42

ötvözött emlékhely.

POLISH
TOURIST
BRANDS

BESZKIDEK [i6]

BARANÓW SANDOMIERSKI [H8]

együttműködő tanácsadók csoportjába világhírű dinoszaurusz-

12

ÉLŐ MÉZESKALÁCS MÚZEUM [D5]

A Visztula alsó szakaszának

hegyvonulatok, amelyek

síkságán fekvő várat „Kis

átnyúlnak Csehországba és

Wawel-nek” is nevezik.

Szlovákiába. Egy

Századi mézeskalács sütő

folklórokban rendkívül

műhely hangulatát nemcsak

gazdag régió. A

objektumai szintén felkerültek az UNESCO-listára.

43

A SASFÉSZKEK ÖSVÉNYE [H6]

erőd befejezése 30 évig

Krzemionki - a korai

A Királyi Kastély – a királyi

Tervezője az olasz építész,

tartott. Figyelemre méltó az

bronzkorszakban (Kr.e.

rezidenciája, a Szejm

Santi Gucci, a krakkói királyi

a dekoráció és az

Lengyelország egyik

itt összegyűjtött fegyver

3900-1600) működő neolit

helyszíne, az ország

kastély udvari építőmestere

hagyományos fa építészet számos példája megtalálható itt.

ínycsiklandozó illatok, de a

legfestőibb túraútvonala.

arzenál és az egyedülálló borostyán termék gyűjtemény, a

bányák a legnagyobbak és

közigazgatási valamint

volt. A világszínvonalú

A népművészet nyomai egyaránt fellelhetők a régió az

kiállításon megismerhető, a

Nevét a XIV. században

vallási méltóságok rekonstruált szobái, valamint a Szent Anna

legjobban megőrzött ilyen

kulturális központja. Itt került

műemléket, amely a

építészetében, lakberendezésében, a mindennapi

mézeskalácsról és Toruń-ról

nehezen megközelíthető,

kápolna és a kapitula terem.

típusú létesítmények közé

elfogadásra a május 3-i

reneszánsz építészet gyöngyszeme pompás park veszi körbe.

tárgyakban és a munkaeszközökben. Mind télen, mind

szóló legendák is segítenek

akár 30 méter magas

tartoznak a világon.

alkotmány, Európa első

A Leszczyński család egykori rezidenciájának belsejében

nyáron rengetegen járják a hegyvidék turistaútjait.

megidézni. A múzeum fő

14
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:
építészeti és természeti bemutató
komplexum, valamint zarándokhely [i6]

Napjainkban a Krzemionki

modern alkotmány, amelyik (az amerikai után) a második a

legnagyobb vonzereje a földalatti túraútjában rejlik - az

világon. Itt tekinthetők meg az utolsó lengyel uralkodók

egyetlen olyan tárna a világon, amely szélesebb közönség

trónjai és Rembrandt számos festménye is. Az épülettel a

számára is nyitva áll. Itt egy rekonstruált neolit korabeli ősi

Királyi Út elején áll, azon az úton, amely 2 pompás nyári királyi

település is megtekinthető.

rezidenciához vezet. Łazienki Królewskie Európa egyik

jelenleg múzeum, étterem és luxusszálloda működik.

30

37

A BIAŁYSTOK-I BRANICKI PALOTA [D10]

A LÖSZ-SZURDOKOK FÖLDJE [G9]
A lösz-szurdokok földje a

sziklákon felállított várak és

attrakciója a saját kezűleg elkészített mézeskalács megsütése,

erődök romjainak köszönheti. Az ösvény Krakkóban kezdődik

ami képzett animátorok felügyelete mellett, korhű ruhákban

és Częstochowa-ban ér véget.

történik.

44

INDUSTRIADA [i5] [i6] [H6]

WOODSTOCK MEGÁLLÓ
Jelenleg: PolʻandʻRock Festiwal [E1]

Kalwaria Zebrzydowska a

legszebb palota- és kertkomplexuma. A varsóiak és a turisták

Lengyelország legjobb

Lublini Vajdaság nyugati

Pápai Ösvény jól ismert

kedvenc sétálóhelye. Érdemes meglátogatni a park szigetén

állapotban megőrzött barokk

részén fekvő régióban

található műemlék palotát. Nyáron, minden hétvégén a park

kertjei tökéletes

található. Nevét a területén

Ipari Örökség Kulturális

Az egyik legismertebb

számos kulturális rendezvény helyszíne. Vasárnaponként

szimmetriájukkal kápráztatják

található lösz-szurdokokról

Fesztivál Lengyelországban.

lengyelországi rendezvény –

nyáron Chopin munkásságát bemutató koncerteket

el a látogatókat. A XVII.

kapta, amelyek a

Az esemény a sziléziai

évente július és augusztus

rendeznek itt, többek között a zeneszerző emlékműve előtt.

századi építész, Gameren-i

legnagyobbaknak

vajdaság Ipari Műemlékek

fordulóján kerül

A zenerajongóknak 1959 óta megrendezett koncerteken

Tylman munkásságának

számítanak egész Európában. A régió jelentős agroturisztikai

Ösvényén, egyidejűleg több

megrendezésre az Odera

kiemelkedő zongoristák hosszú sora vett részt, akik

köszönhető, hogy a Branicki

lehetőségekkel rendelkezik. Itt nemcsak tipikus agroturisztikai

helyszínen, a legérdekesebb
posztindusztriális

Kostrzyn-ban. Minden egyes fesztiválon több tucat zenekar és

objektumokon zajlik.

előadó lép fel Lengyelországból és a világ minden tájáról. A

zarándokhelye. Az ösvényen
a Bernadin Atyák szentélye
mellett, számos templom,
kápolna és szobor - összesen
44 objektum található. A
kápolnák és templomok
Jeruzsálem Evangélium szerinti struktúrája alapján kerültek
felépítésre.

15
A BÉKE TEMPLOMAI JAWOR-BAN
ÉS ŚWIDNICA-BAN [G3] [H6]
A többemeletes protestáns
templomok a XVII. század

NEMZETI PARKOK és egyéb
természeti látványosságok
Lengyelországban 23 nemzeti park található,
közöttük van az UNESCO listáján szereplő
Białowieża-i őserdő is. Az országban a tengertől
a magas hegységekig változatos tájegységek
élveznek védelmet. A teljes lista ezen az oldalon
található: www.lengyelorszag.travel.
De nem csak a nemzeti parkok érdemlik meg
a figyelmet.
20

BIAŁOWIEŻA-I ŐSERDŐ [D10] [D11]

második felében épültek.

01_20_0404_Mapa Z-Card_2020_HUN.indd 2

amelyhez a wawel-i sárkány legendája kapcsolódik.

LENGYEL
TURISZTIKAI MÁRKÁK

hosszúsága meghaladja 60 métert! A másolatok létrehozásában
szakértők is tartoznak.

gyönyörű park, a több mint 200 éves hárs fasor, amelyet

listáján szereplő 3 történelmi toruń-i városrészek a következők:

egy Auschwitz-Birkenau

A VARSÓI FELKELÉS MÚZEUMA [E8]

Festői fekvésű kastély a

városháza, a kőházai valamint számos temploma. Az UNESCO

A MALBORK-I KERESZTES
LOVAGVÁR [C6]

1

réges-rég ültetett azáleákkal és rododendronokkal díszített

által elkövetett népirtás

13

állat természetes méretű másolata. A legnagyobb állat

Említésre méltók a pálmaházban található egzotikus növények, a

A múzeum a német nácik

Oświęcim külvárosában

találkozhatnak a látogatók a
dinoszauruszokkal és megismerhetik az ősembereket is. A

A Visztula folyó kanyarulata

A vörös téglából épült

AUSCHWITZ-BIRKENAU
- Volt német náci koncentrációs és
megsemmisítő tábor (1940-1945) [i6]

41
KRASIEJÓW-I TUDOMÁNYOS
ÉS SZÓRAKOZTATÓ PARK [H5]

Híres a többnyire a föld

szobrok, csillárok és egyéb objektumok díszítik. A Bohnia-i

9

MŰEMLÉKI EZÜSTBÁNYA
TARNOWSKIE GÓRY [H6]

ólom- és cinkbánya

VÁRAK ÉS PALOTÁK
WAWEL - a királyok krakkói székhelye
Lengyelország egykori fővárosában [i7]

18

felszíne alatt – a néhai ezüst-,

Czorsztyn-i vár romjaira, és

2

POT ARANY
Tanúsítvánnyal
rendelkező helyszínek

megtiszteltetésnek tekintik ezeket az előadásokat. A Wilanów

családi palotát „Észak Versailles-jának” nevezték, és Európa

gazdaságok működnek, de számos vidéki szálláshely is

palota pedig III. Jan Sobieski király nyári rezidenciája volt, az

ezen részén nem volt hozzá hasonló. Számos kulturális

található a már nem termelő gazdaságokban.

ország egyik legszebb barokk műemléke, a lengyel Versailles.

eseménynek ad otthont ez az egyedülálló hely.

A palotát a mai napig csodálatos kertek veszik körül.

24

31

A KSIĄŻ KASTÉLY [H3]

Keretein belül számos koncert, előadás, kiállítás, kreatív

38

KOZŁÓWKA [F9]

partján található

nagy formátumú sztárok mellett debütánsok is helyet kapnak.

műhely látogatható és a fesztivál különleges városnéző

LUBLIN [G9] [G10]

programokat is tartalmaz.
Lublin egy szurdokokkal,

40

7

ZŁOTY STOK-I ARANYBÁNYA [H4]

ŁÓDŹ-I MANUFAKTURA [F6]

AXVIII. századi palota az

völgyekkel és dombokkal

Malbork és Wawel után a

egyetlen olyan lengyel

taglalt változatos fekvésű

harmadik legnagyobb vár

arisztokrata rezidencia,

gyönyörű város.

Európában egyedülálló, a

turisztikai attrakció és a

A „Manufaktura”
komplexum egyszerre

Ezek az építmények a világ

A legelső lengyel nemzeti

Lengyelországban. Az egykor

amelyet nem dúlt fel a

Hétévszázados

középkorban tipikus

Lódź-iak kedvelt

legnagyobb fatemplomai

park, amely Lengyelország

„Szilézia gyöngyszemének”

második világháború. Belső

történelméről számos

bányászfalu mását lehet itt

találkozóhelye, kulturális

közé tartoznak! Az idő

és Fehéroroszország határán

nevezett vár egy meredek

tereit a XIX. és XX. század

műemlék, hagyományos ízei

megtekinteni, nemcsak

élményeket, szórakozást,

múlásának kitett fa

helyezkedik el. Az erdő

sziklacsúcsra épült. A XIII.

végéről származó autentikus

és legendái mesélnek. Lublin-t nem ok nélkül hívják az ihlet

kiállított, hanem folyamatosan

szentélyek kívülről nem

szimbóluma az itt élő bölény,

századig visszanyúló történelemmel rendelkező kastély elbűvöl

dekorációk díszítik, számos

városának - az Európai Unió és Kelet-Európa határán fekvő

működő - autentikus

lehetőséget kínáló létesítmény. A régi gyárépületek

feltűnők, mégis

szolgáltatásokat és vásárlási

de több mint 50 emlős-,

lenyűgöző belső tereivel. A II. világháború alatt a náci

értékes műalkotás társaságában. Emellett az egykori

település messze földön híres nemzetközi fesztiválok és

berendezésekkel. A turistákat

Közép-Európa egyik legnagyobb bevásárlóközpontjának,

monumentális, gyönyörű, gazdagon polikrómozott belsejük

mintegy 200 madár-, és

Németország titokzatos projektjének keretein belül földalatti

lovaskocsi ház épületében található a Lengyelországi

művészeti projektek helyszíne. Ezek az események a világ

földalatti folyósókon keresztül

egy fényűző szállodának, több múzeumnak és szórakozó

van. A jawor-i templom kb. 6000 ember befogadására

1000 rovarfaj, illetve az

tárnák létesültek a kastély alatt, amelyek a mai napig

Szocialista Művészeti Galéria, az egyetlen kiállítás, ahol több

minden tájáról vonzzák a híres művészeket a városba,

vezető csónakázás, aranymosás, arany érme verése és a

központnak adnak otthont. Nyáron a központi téren

alkalmas. A świdnica-i szentély - 7500 férőhelyes, amelyből

ősrégi fák is megtalálhatók benne. Az erdő több mint 150 ezer

felébresztik a kincskeresők fantáziáját. Egyes földalatti tárnák a

mint 1600, kommunizmust dicsérő szobrot, rajzot, grafikát és

amelynek utcáin ilyenkor színes, multikulturális tömeg

kincseskamra megtekintésének lehetősége várja. Itt

homokos strand, télen pedig jégpálya létesül. Itt található

3000 ülőhely.

hektáron terül el.

nagyközönség számára is nyitva állnak.

posztert gyűjtöttek össze az 1950-es évekből.

hömpölyög.

található Lengyelország egyetlen felszín alatti vízesése is.

Európa leghosszabb, 300 méteres lenyűgöző szökőkútja is.
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