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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Niemcy nie tylko dla piwoszy
Istnieje wiele powodów, żeby odwiedzić
Niemcy. Rozpoczynający się 17 września Oktoberfest to tylko jeden z nich. Największe
na świecie święto piwa jak co roku odbędzie
się w Monachium. Zgodnie z tradycją festiwal otwiera burmistrz miasta, wbijając kurek
do pierwszej beczułki. Po uroczystej inauguracji goście zasiadają w namiotach z kuflami
złocistego trunku. Kto nie zarezerwował sobie miejsca przy stole, powinien ustawić się
w kolejce już po obiedzie!

Tegoroczna edycja festiwalu potrwa do
3 października. W rozstawionych na Błoniach
Teresy namiotach skosztować będzie można piwa warzonego przez sześć najstarszych
browarów z Monachium. Napój tradycyjnie
podawany jest w litrowych kuflach przez ubrane w bawarski strój kelnerki. Przy dźwiękach
orkiestry biesiadnicy bawią się do późnych
godzin nocnych.

M onachium
– smaki B awarii

F rankfurt nad M enem
– spacer po starówce
Ze stolicy Bawarii przenosimy się
do Frankfurtu nad Menem. Zniszczone
podczas alianckich bombardowań miasto
jest dziś jednym z największych węzłów
komunikacyjnych Europy. Centrum zdominowały drapacze chmur, będące siedzibą
giełdy i międzynarodowych koncernów. Jest
co zwiedzać. Do wyboru pochodząca z XVI
wieku katedra św. Bartłomieja, Stara Opera
i wreszcie Dom Goethego. Poeta urodził się
w trzypiętrowej kamienicy, zamienionej dziś
w muzeum. Starannie zrekonstruowane wnętrza wypełniają meble z epoki i przedmioty
codziennego użytku, które były własnością
wieszcza. To właśnie w tym budynku powstały „Cierpienia młodego Wertera” i pierwsza
wersja „Fausta”.

Większość turystów odwiedzających
Frankfurt skupia się w okolicach starówki.
Historia Römerbergu – brukowanego placu,
przy którym wzniesiono ratusz miejski, sięga
XV wieku. Na szczególną uwagę zasługują
bogato zdobione kamienice, odbudowane
po II wojnie światowej. Pośrodku placu stoi
fontanna przedstawiająca rzymską boginię
sprawiedliwości, trzymającą wagę i miecz.
Zgodnie z legendą podczas koronacji Macieja
Habsburga na cesarza w 1612 roku z fontanny
zamiast wody popłynęło wino.

H amburg
– świat w miniaturze
Mimo że znajduje się ponad 100 kilometrów od morza, Hamburg jest drugim
pod względem wielkości portem w Europie.
Do położonego na wodzie miasta przypływają
statki z całego świata, a liczbą mostów przebija
ono nawet Wenecję. Sąsiadująca z portem
Dzielnica Spichlerzy zachwyca neogotyckimi
budynkami z czerwonej cegły zwieńczonymi
wieżyczkami. To jedna z najmodniejszych części miasta, pełna klubów, loftów mieszkalnych
i galerii sztuki.
Jedną z największych atrakcji Dzielnicy
Spichlerzy jest Park Miniatur Wunderland.
Na powierzchni ponad 1300 metrów kwadratowych podziwiać można makiety niemieckich
Alp, szwajcarskiej fabryki czekolady czy Las
Vegas z luksusowymi hotelami i kasynami.
Jednak najwięcej widzów przyciąga płyta
lotniska, gdzie startują i lądują samoloty –
od niewielkiej cessny po airbusa 380. Model
lotniska cieszy się niezwykłą popularnością

zarówno wśród młodszych, jak i nieco starszych fanów awiacji.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Niemcy można odwiedzać
o każdej porze roku pomiędzy kwietniem
a październikiem. Tegoroczny Oktoberfest
potrwa od 17 września do 3 października.
Język: Językiem urzędowym jest niemiecki, ale można porozumieć się również
po angielsku.
Waluta: Euro; 1 euro = 4,33 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekroczenia granicy wystarczy paszport lub dowód
osobisty.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:
Zobacz Bramę Brandenburską w Berlinie, gdzie mieszkańcy miasta świętują Nowy
Rok. Wraz z budową muru berlińskiego Brama
Brandenburska stała się nieprzekraczalna.
Dziś stanowi symbol ponownego zjednoczenia Niemiec.
Odwiedź zamek Neuschwanstein, który
zainspirował twórców Disneya do stworzenia
animacji rozpoczynającej każdą bajkę amerykańskiej wytwórni. Warownia powstała jako
wytwór fantazji króla Ludwika II, zafascynowanego germańską mitologią i operami Wagnera.
Wypij piwo w Hofbräuhaus, historycznym
browarze i restauracji słynącej ze specjałów
kuchni bawarskiej.


MAGDALENA CHROMIK
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Jeśli ktoś ma już dosyć piwa i chciałby
zobaczyć nieco więcej Bawarii, może pozwiedzać. Wystarczy kilka kroków, by dojść
do placu Mariackiego, wokół którego znajdują
się najstarsze zabytki Monachium. Oprócz
znanego z pocztówek Starego Ratusza uwagę
turystów przyciąga znacznie bardziej okazały
Nowy Ratusz. Neogotycki gmach zachwyca
bogato zdobioną elewacją, przedstawiającą
najciekawsze wydarzenia z historii Bawarii.
Codziennie o 11, 12 i 17 w zegarze ratusza
uruchamiane są marionetki, odgrywające

dwa z nich: ślub Wilhelma V z Renatą von
Lothringen i taniec bednarzy z 1517 roku, który
wykonano, by przywrócić radość mieszkańcom Monachium po ustaniu epidemii dżumy.
Kuchnia bawarska przypomina polską,
często jednak zaskakuje niecodziennymi połączeniami i prostymi potrawami podniesionymi
do rangi smakołyków. Żeby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do założonej w 1328
roku piwiarni Augustiner. Królują w niej
kiełbaski z rusztu, podawane z preclami, zasmażaną kapustą i słodką musztardą, golonka
z chrzanem i gulasz wołowy z kluseczkami.
To wszystko trzeba popić piwem. Na deser
warto skusić się na strudel jabłkowy z sosem
waniliowym i bitą śmietaną.

Kamienice otaczające plac Ratuszowy we Frankfurcie nad Menem zostały odbudowane po wojnie

Frankfurt nad Menem jest jednym z największych węzłów komunikacyjnych w Europie

Nowy Ratusz w Monachium zachwyca zabytkowym zegarem przedstawiającym najważniejsze wydarzenia
z historii Bawarii

Park Miniatur w Hamburgu znajduje się w modnej Dzielnicy Spichlerzy

