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Życzymy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
i jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem
naszego magazynu.
Przedstawiamy zatem :
Przepiękny architektonicznie Budapeszt

Zjawiskową Pragę

Największe hotele( miasta) świata
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Budapeszt
Budapeszt – stolica Węgier, liczy 1 740 000 mieszkańców (8. pod względem ludności miasto
Europy). Podzielony jest na 23 dzielnice (węg. kerület), a jego burmistrzem jest István Tarlós.
Miasto powstało 17 listopada 1873 w wyniku połączenia miasteczek Budy, Pesztu i Óbudy. Od
nazw dwóch pierwszych pochodzi jego nazwa. Ulicą reprezentacyjną miasta jest aleja
Andrássyego (węg. Andrássy út).
Atrakcje Budapesztu:
Most Łańcuchowy (węg.
Széchenyi lánchíd) został
otwarty w 1849 po 10
latach budowy i stanowił
połączenie między Budą
a Pesztem. Zburzony przez
żołnierzy Wehrmachtu w
1945 i odbudowany cztery
lata później. Jest nazywany
także
dużym
mostem
Széchenyiego od nazwiska
polityka, który wpadł na
pomysł jego budowy.

Bazylika św. Stefana (węg.
Szent István Bazilika)
została oddana do użytku
w 1905 po 54 latach
budowy. Może pomieścić
8500 wiernych, co czyni
go największym kościołem
w mieście. Jest trzecim
pod względem wysokości
budynkiem Węgier (96
m).
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Budynek
parlamentu
(węg.
Országház) budowano w latach
1885-1904,
jednakże
pierwsze
posiedzenie odbyło się tam w 1896
podczas
obchodów
tysiąclecia
państwa węgierskiego.
Zdjęcie parlamentu z 1905 roku.

Współczesne zdjęcie parlamentu .
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Baszta rybacka (węg. Halászbástya) została
zbudowana w latach 1899-1902. Rozciąga się
z niej widok na Dunaj, Wyspę Małgorzaty, Peszt
i Górę Gellerta.

Węgierska Opera Narodowa (węg. Magyar Állami
Operaház) została wybudowana w latach 1875-1884.
Jest w stanie pomieścić ok. 1300 widzów.

Zamek Królewski (węg. Királyi Vár) jest położony na Wzgórzu Zamkowym w Budzie
wybudowany w latach 1247-1265. W 1987 został wpisany do rejestru zabytków UNESCO.
Nazywany także Pałacem Królewskim (węg. Királyi-palota) lub zamkiem Buda (węg.
Budavári Palota).
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v
Wielka Synagoga w Budapeszcie (węg.
Nagy Zsinagóga) zbudowana w latach
1854-1859 jest największą synagogą
w Europie i trzecią co do wielkości na
świecie (do 2013 drugą) po synagodze
chasydów z Bełza w Jerozolimie
i synagodze Emanu-El w Nowym Jorku.
3 lutego 1939 została wysadzona
w powietrze przez Strzałokrzyżowców,
węgierską organizację faszystowską.
Odbudowano ją w latach 1991-1998.

Zamek Vajdahunyad (węg. Vajdahunyad vára) znajduje się w Parku Miejskim (węg.
Városliget). Został wybudowany w latach 1904-1908.
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Muzeum Terroru (węg. Terror Háza) jest poświęcone ofiarom totalitaryzmu na Węgrzech
oraz powstania węgierskiego 1956. Zostało otwarte 24 lutego 2002.

Węgierskie Muzeum Narodowe (węg. Magyar Nemzeti Múzeum) jest największym muzeum na
Węgrzech. Zostało zbudowane w latach 1837-1847.
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Teatr Narodowy (węg. Nemzeti színház) otwarto w 1837 roku. W 1908 jego funkcję przejął
Teatr Ludowy. W 1913 budynek rozebrano. W 2002 oddano do użytku nowy budynek Teatru
Narodowego.

Budynek teatru z 1837 roku
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PRAGA
Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone
w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc
jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.

Praga jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim,
turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Jest siedzibą większości czeskich
urzędów centralnych (w tym parlamentu, prezydenta i rządu), związków wyznaniowych
działających na terenie Czech, a także licznych firm, stowarzyszeń, organizacji i uczelni.
Stanowi najważniejszy w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy, posiada również
międzynarodowy port lotniczy i sieć metra.
W 1992 r. zabytkowe centrum Pragi zostało
zapisane na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Praga jest uważana za jedno z
najbardziej atrakcyjnych miast Europy, z tego
względu corocznie odwiedzają ją liczne rzesze
turystów. Najciekawsze atrakcje to :
- Hradczany z zamkiem oraz gotycka katedra św.
Wita powstała w XIV w. "królewska" dzielnica na zachodnim, wysokim brzegu Wełtawy
w Pradze. W jej skład wchodzi kompleks zamku królewskiego (założonego w IX wieku),
bazylika św. Jerzego, słynna Złota Uliczka, ogrody królewskie z Belwederem oraz, budowana
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przez 6 stuleci, katedra św. Wita. Jej elementami są także: całe b. miasto Hradczany włącznie
z obszarem zajmowanym przez Loretę oraz dzielnicę Nowy Świat (Nový Svět).

- Stare Miasto zabytkowa dzielnica Pragi, centrum kulturalne i handlowe stolicy Czech. Do
1784 samodzielne miasto. Otacza ze wszystkich stron dawną dzielnicę żydowską - Josefov.

Most Karola most na Wełtawie w Pradze czeskiej łączący dzielnice Malá Strana i Staré Město,
będący jedną z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta.
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Teatr Narodowy w Pradze teatr
w Pradze zbudowany w stylu
neorenesansowym, znany jako
„Alma Mater czeskiej opery”, jak
również krajowy pomnik historii
i sztuki.

"Tańczący dom" nad Wełtawą postawiony
w 1996 r. na prawym brzegu Wełtawy w
Pradze w dzielnicy Nové Město awangardowy
budynek projektu pary architektów: Vlado
Milunića i Franka Gehry'ego

Bramka Prochowa jeden z symboli Pragi.
Budowę tej 65 metrowej późnogotyckiej
bramy miejskiej rozpoczęto w roku 1475 na
zlecenie Władysława II Jagiellończyka. Została
wybudowana na fundamentach starszej
bramy z XIII wieku, która istniała w tym
miejscu.
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Ratusz Nowomiejski średniowieczne centrum administracyjne praskiej dzielnicy Nowe Miasto
(czeski: Nové Město). W 1419 był miejscem pierwszej z trzech Defenestracji praskich.

Wzgórze Wyszehrad wzgórze na terenie dzisiejszej Pragi, na prawym brzegu Wełtawy.

Loreta
kompleks
barokowych
budynków sakralnych usytuowany na
Hradczanach, w Pradze.
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Złota Uliczka malownicza ulica w Pradze, na terenie praskiego zamku (Pražský hrad)
w dzielnicy Hradczany.

Barokowy kościół św. Mikołaja barokowy
kościół w Pradze w dzielnicy Malá Strana,
na Rynku Małostrańskim.

Stadion Strahov największy stadion piłkarski
i drugi co do wielkości obiekt sportowy
świata[1],

znajdujący

się

w

Czechach

w praskiej dzielnicy Strahov (Břevnov, Praga
6) na południowy zachód od Malej Strany w
kompleksie sportowym Strahov.
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Wzgórze Petřín pełne ogrodów i parków wzgórze na lewym brzegu Wełtawy w Pradze
w sąsiedztwie Hradczan. Jego obecna infrastruktura to głównie wynik praskiej jubileuszowej
wystawy krajowej z roku 1891. Na tę okazję wybudowano tu m.in. kolejkę linową, wieżę
widokową na wzór wieży Eiffla (Petřínská rozhledna) oraz Labirynt Luster (czes. Zrcadlové
bludiště).

Praski metronom to olbrzymi metronom w
stolicy Czech - Pradze. Usytuowany nad
rzeką Wełtawą powstał w roku 1991 na
miejscu największego na świecie pomnika
Józefa Stalina, zburzonego w 1962.

Miejski
Dom
Reprezentacyjny
jeden
z najsłynniejszych secesyjnych budynków w Pradze,
stojący na pl. Republiki w sąsiedztwie Bramy
Prochowej, naprzeciw Domu u Hybernów.

14

Galeria Narodowa w Pradze (czes. Národní
galerie v Praze) – narodowa galeria Czech
w Pradze.

Synagogi Pragi Przed II wojną
światową
w
Pradze
znajdował
się
jeden
z największych kompleksów
synagog
w
Europie.
Najwięcej z nich znajdowało
się w żydowskiej dzielnicy
Pragi - Josefovie.

Dworzec Masaryka historycznie
pierwszy dworzec kolei parowej
w Pradze. Umiejscowienie dworca
i torowisk zaproponował w
1842 r. Jan Perner, budynki
zaprojektował Antonín Jüngling.
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NAJWIĘKSZY JARMARK ŚWIĄTECZNY W CZECHACH Z NIEPOWTARZALNĄ
ATMOSFERĄ!
Praski jarmark świąteczny należy do najsłynniejszych w Europie. Rynek Staromiejski oraz Rynek
Havelski na Starym Mieście, Plac Wacława, Plac Republiki i Plac Pokoju na Nowym Mieście, a
także teren wystawowy w Holešovicach – oto miejsca, w których Praga świętuje adwent i Boże
Narodzenie. Wydarzenia te przyciągają nie tylko Czechów, ale także turystów z całego świata,
oferując tradycje świąteczne, interesujący program kulturalny, magiczną atmosferę i typowe
świąteczne specjały kulinarne. Na żadnym z jarmarków nie brak oczywiście budek, w których
sprzedawane są ozdoby świąteczne, świeczki, słodycze i wypieki, pierniki i drobne prezenty.
Jeśli chcesz być świadkiem jednego z najpiękniejszych momentów w roku, przyjdź na Rynek
Staromiejski w sobotę 29.11, kiedy po raz pierwszy rozbłysną światełka na ogromnej choince.

Bożonarodzeniowy Jarmark w Pradze to największe świąteczne targi w Czechach. Impreza już
od kilkunastu lat przyciąga tysiące turystów, a Praga co rok urozmaica program by zadowolić
rosnące grono zwiedzających.
Jarmarki bożonarodzeniowe w Pradze odbywają się na Rynku Starego Miasta wokół
błyszczącej choinki, której wybór podlega ścisłym rygorom.
Bożonarodzeniowe stoiska znajdują się na: Placu Wacława (Václavské náměstí), Placu Havla
(Havelské náměstí), Placu Pokoju (Náměstí Míru), Placu Republiki (Náměstí Republiky) oraz
w halach wystawowych Holešovice (Výstaviště Holešovice).
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NAJWIĘKSZE HOTELE ŚWIATA
Istnieje wiele czynników sprawiających, że hotel jest niepowtarzalny. Wyróżnia się
podwzględem lokalizacji, ilości gwiazdek, jakości świadczonych usług, a nawet znane nazwiska
na znajdujące się na liście gości. Jednak wyjeżdżając na wakacje najważniejsze jest znalezienie
hotelu o odpowiadającym nam standardzie. Przedstawione poniżej hotele są w stanie
zaspokoić każdego nawet najbardziej wymagającego gościa. Są tak wielkie, że mogłyby
pomieścić całe miasta, a bogate wnętrza niejednego wprawiłyby w zachwyt.

Oto TOP 10 największych hoteli świata:,

10. Hotel i Kasyno Excalibur zlokalizowany w centrum Las
Vegas, wybudowany w lipcu
1990 roku. Charakteryzuje się
ogromem dostępnych atrakcji:
wielkie kasyna, baseny, pola
golfowe itp. W sumie znajduje
się w nim 4008 pokoi.

9. Ambassador City Jomtien - zlokalizowany jest w Zatoce Jomtien w Tajlandii. Nazywany też
Dumą Tajlandii. Łączna liczba pokoi to 4219. Składa się z 5 budynków, z których każdy liczy od
150 do 2000 pokoi. Posiada największy w Azji basen hotelowy.
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8. Mandalay Bay / THE hotel - zlokalizowany prawie w samym centrum Las Vegas. Liczba
pokoi: 4332. THE hotel jest jednym z najdroższych hoteli na świecie. Posiada trzecie co do
wielkości kasyno w Las Vegas. Hotel posiada gigantyczne akwarium z ponad 2000 gatunkami
zwierząt i 2,2 mln litrów wody.

7. Luxor Hotel Las Vegas - Z liczbą pokoi równą 4408. Utrzymany w klimacie, przenoszącym w
świat starożytnego Egiptu. Hotel posiada 30 pięter i wybudowany został w kształcie piramidy.
Wykonany jest ze szkła, a jego wewnętrzne atrium jest największym na świecie. Posiada
wystawę z gablotami wypełnionymi prawdziwymi ciałami i narządami.
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6. Wynn Las Vegas - Zlokalizowany oczywiście w Las Vegas. Łączna liczba pokoi to: 4734.

19

5. Sands Cotai Central - jest pięciogwiazdkowym hotelem zlokalizowanym w Makau. Posiada
łącznie 5800 pokoi, 20 000 m2 powierzchni.

4. First World Hotel - zlokalizowany w Malezji. Liczba pokoi: 6118 z łączną powierzchnią
46 000 m2.
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3. MGM Grand Las Vegas - zlokalizowany w Vegas z liczbą pokoi równą 6852. Kolor elewacji
hotelu w dzień jest turkusowy, podczas gdy w nocy przechodzi w zielony. Posiada 30 pięter.
Ciekawostka jest, że kasyno z tego hotelu było jednym z obrabowanych przez Danny’ego
Ocean’a i jego ekipę w filmie Ocean’s Eleven.

2. The Venetian / Palazzo Mega Center – usytułowany w Las Vegas. Całość składa się z 7117
pokoi. Samo kasyno ma 11tys m2 powierzchni (prawie 2 małe boiska piłkarskie).
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1. Izmailovo Hotel - Jest to w zasadzie grupa czterech 30-piętrowych hoteli w Rosji. Działają od
lat 70tych. Zdecydowanie odbiega od wcześniej wymienionych jeżeli chodzi o luksus, natomiast
z pokojami w liczbie 7500 przoduje na liście największych hoteli na świecie. Każdy z hoteli ma
swoją nazwę Apha, Beta, Vega i Gamma-Delta.
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