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Majówka, długi weekend czerwcowy .Czas przygotować się do 
podróży. Poczujmy dzisiaj przedsmak lata. 

 

Odkryjmy zatem : 

1. Macedonię 

2.Czarnogórę 

3.Chorwację 

4.Węgry 

5.Czechy 

6. Słowację 

i mroczną Rumunię... 
Większość z tych kierunków ma w swojej ofercie biuro podróży 
Interour- partner naszej szkoły...więc  na zakończenie kilka 
informacji o tym touroperatorze. 

  

 

uczniowie klasy 3 u 

Marta, Ewelina i Justyna.  
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Macedonia 

Kraj w Europie 

Macedonia, Republika Macedonii, na forum międzynarodowym państwo określane jest 
tymczasową nazwą Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – państwo powstałe po 
rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki. 

 

Stolica: Skopje 

Waluta: Denar macedoński 

Prezydent: Ǵorge Iwanow 

Produkt Krajowy Brutto: 10,2 miliarda USD 

(2013) 

Ustrój polityczny: Republika parlamentarna 

Turystyka 

W 2013 roku kraj ten odwiedziło 400 tys. turystów (13,8% więcej niż w roku poprzednim) 
generując dla niego przychody na poziomie 267 mln dolarów. Turyści najczęściej odwiedzają 
Ochrydę, Skopje i Bitolę. Macedonia ma również wiele atrakcji przyrodniczych. W kraju 
znajdują się trzy parki narodowe: Pelister, Galiczica, Mavrovo i różne inne atrakcje naturalne, 
np. kanion Matka, jezioro Prespa, czy jezioro Berowo. 

Macedonia należy do najrzadziej odwiedzanych krajów w Europie, tymczasem oferuje 
światowej klasy zabytki i niezwykłe cuda natury. Co warto zobaczyć w tej części Półwyspu 
Bałkańskiego? 

 

Kanion Matka znajduje się na 
zachód od stolicy - Skopje i obejmuje 

obszar 5000 ha, na którym znajdują 
się liczne kościółki i monastyry. 
Charakterystyczne są także jaskinie 

 z których najdłuższa ma 176 
metrów. Leżąca na prawym brzegu 
rzeki Treski i posiadająca dwa 
jeziorka, jaskinia Velo, znalazła się na 
liście kandydatów do nowych 7 
Cudów Świata.  
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Jezioro Ochrydzkie, rozdzielone między Albanię i Macedonię, jest najstarszym jeziorem  
w Europie i najgłębszym na całych Bałkanach. Na jego brzegach zachowało się wiele 
średniowiecznych zabytków, takich jak np. Klasztor św. Nauma. Jezioro Ochrydzkie wraz 

 z leżącym nad nim miastem Ochryda zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. 

  

Ochryda leży u stóp gór Galiczica i zachwyca bogactwem zabytków. W mieście zachowały się 
liczne cerkwie, ruiny bazyliki i twierdzy oraz starożytny teatr. Do najbardziej malowniczych 
należy Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo (na zdjęciu). Latem w Ochrydzie odbywają się 
festiwale m.in. folkloru bałkańskiego i teatralny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

CZARNOGÓRA 

Czarnogóra państwo w Europie Południowej powstałe po rozpadzie Serbii i Czarnogóry. 
Długość granic lądowych Czarnogóry wynosi 614km. Dalsze 293,5 km przypada na granicę 
morską (linia wybrzeża Morza Adriatyckiego). Czarnogóra graniczy z następującymi 
państwami: 

 od zachodu z Chorwacją (14km) i Bośnią i Hercegowiną 
(225km)  

 od wschodu z Serbią, Kosowem (razem 203km) i 
Albanią (172km)  

Czarnogóra zajmuje: 

 pod względem powierzchni: 39. miejsce w Europie i 157. 
miejsce na świecie  

 pod względem ludności: 38. miejsce w Europie i 164. 

miejsce na świecie  

Rozciągłość południkowa Czarnogóry wynosi 1° 42', to jest ok. 189 km. Powoduje to różnicę  
w długości trwania dnia między północną i południową częścią Czarnogóry. Latem na północy 
dzień jest dłuższy o ok. 10 min niż na południu, zimą – odwrotnie. Rozciągłość równoleżnikowa 
wynosi 1° 55', czyli ok. 155 km. Czarnogóra leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego (jest to 
czas słoneczny południka 15°), czyli w tej samej strefie co Polska. 

Co warto zobaczyć: 

1. Jezioro Szkoderskie – największe jezioro na Półwyspie Bałkańskim, położone na granicy 
Albanii i Czarnogóry. 2/3 jeziora leżą w Czarnogórze, a 1/3 w Albanii. Jezioro ma charakter 
krasowy, a znajduje się w dolinie położonej 7 km od brzegu morza. 
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2. Monaster Ostrog – prawosławny klasztor w Czarnogórze. Monaster został założony w XVII 
stuleciu przez metropolitę zahumskiego i hercegowińskiego Bazylego, kanonizowanego jako 

świętego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wyspa Gospa od Škrpjela jest jedną z dwóch wysepek u wybrzeży miejscowości Prast 

 w Zatoce Kotorskiej, należącej do linii brzegowej Czarnogóry. Drugą jest Sveti Đorđe. 
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4. Lovćen – pasmo górskie w Górach Dynarskich. Leży w Czarnogórze, na terenie Parku 
Narodowego Lovćen, niedaleko brzegów Adriatyku. Najwyższym szczytem pasma jest Štirovnik, 
który osiąga wysokość 1749 m. Szczyty: Štirovnik – 1749 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mamula lub Lastavica – niewielka skalista wyspa położona na Morzu Adriatyckim, przy 
wejściu do Zatoki Kotorskiej, w odległości 6.3 km od Herceg Novi. Wyspa znajduje się pomiędzy 
dwoma półwyspami Prevlaka i Luštica. 
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GRECJA 

Grecja- kraj położony w południowo-wschodniej 

części Europy, na południowym krańcu Półwyspu 
Bałkańskiego. Graniczy z czterema państwami, 
Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią od północy, 
oraz Turcją od wschodu. Ma dostęp do czterech 
mórz: Egejskiego i Kreteńskiego od wschodu, 
Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego od 
południa. Grecja ma dziesiątą pod względem 
długości linię brzegową na świecie, o długości 14880 km. Poza częścią kontynentalną, w skład 
Grecji wchodzi około 2500 wysp, w tym 165 zamieszkałych. Najważniejsze to Kreta, 
Dodekanez, Cyklady, i Wyspy Jońskie. Najwyższym szczytem jest wysoki na 2917 m n.p.m. 
Olimp. 

Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Uważana jest za spadkobierczynię 
starożytnej Grecji. Jako taka, stanowi kolebkę całej cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin 

demokracji[3], filozofii[4], Igrzysk Olimpijskich, wielu podstawowych twierdzeń 
matematycznych, zachodniej literatury, historiografii, politologii, oraz teatru[5], zarówno 
komedii, jak i dramatu. Świadectwo tej spuścizny stanowi 17 Obiektów Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO. Nowożytne państwo greckie zostało utworzone w efekcie zwycięskiego 
powstania przeciwko rządom 
ottomańskim. 

Największe z wysp to: 

Kreta (ok. 8260 km²) 

Eubea (ok. 3621 km²) 

Lesbos (ok. 1630 km²) 

Rodos (ok. 1400 km²) 

Chios (ok. 840 km²) 

Kefalinia (ok. 780 km²) 

 

 



 

9 

 

Co warto zobaczyć: 

1. Akropol ateński to położone w Atenach wapienne wzgórze o wysokości względnej 90 m. Był 
ufortyfikowanym wzgórzem, na którym już w czasach mykeńskich zbudowano cytadelę. 
 W okresie późniejszym Akropol stał się miejscem kultu. 

 

2. Partenon – jeden z centralnie położonych budynków ateńskiego Akropolis. Jego budowę 
rozpoczęto w 447 p.n.e., a zakończono w roku 432 p.n.e. 
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3. Plaka - historyczna część Aten, usytuowana u stóp Akropolu ponad starożytną agorą. 
Znajdują się tam XVIII-wieczne kamienice, kręte uliczki, restauracje i sklepy z pamiątkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach – muzeum w Atenach, gromadzące zabytki 
archeologiczne z obszaru Grecji od czasów prehistorycznych do późnego antyku. Jest 
największym muzeum w Grecji oraz jednym z ważniejszych na świecie. 
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5. Knossos – miejscowość na greckiej wyspie Krecie, położona około 6 km na południowy 
wschód od Heraklionu, u stóp gór Ida. 

 
 

Węgry 

Węgry – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ, od 1999 członek 
NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej.  

Topografia Węgier 

Węgry są krajem leżącym w Europie Środkowej, niemającym dostępu do morza. Państwo to 
charakteryzuje się nizinnym krajobrazem i ciepłym, umiarkowanym klimatem. Przez Węgry 
przepływa druga co do długości rzeka Europy – Dunaj. Kraj jest słabo zalesiony, a przyroda 
silnie przekształcona przez człowieka. Są nieomal w całości położone w nizinnej i równinnej 
Kotlinie Panońskiej. Wyjątkami są Średniogórze Północnowęgierskie – należące do Karpat 
pasmo średnich gór (m.in. Mátra z najwyższym szczytem Węgier Kékes) na północnym 
wschodzie kraju oraz Alpy Węgierskie na granicy zachodniej. Największe rzeki Węgier to Dunaj, 
Cisa i Drawa. Na Węgrzech leży największe jezioro Europy Środkowej – Balaton. W mieście 
Hévíz znajduje się największe na świecie jezioro termiczne – Hévíz. 
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Powierzchnia – 93 032 km² co odpowiada niecałej ⅓ powierzchni Polski. Skrajne punkty: 
północny 48°35′N, południowy 45°45′N, zachodni 16°06′E, wschodni 22°54′E. Rozciągłość 
południkowa wynosi 320 km, a równoleżnikowa 510 km. 

Węgry graniczą z następującymi państwami: Austria (366 km), Chorwacja (329 km), Serbia 

(151 km) Słowenia (102 km), Ukraina (103 km), Rumunia (443 km), Słowacja (677 km) 

Większe miasta: 

Budapeszt 1740041 lb.m. 

Debreczyn 207594 

Segedyn 170 052 

Miszkolc 166 823 

Pecz 156 801  

 

Rozwinięta turystyka, przynosząca znaczne dochody. W 2012 roku kraj ten odwiedziło 10,353 
mln turystów , generując dla niego przychody na poziomie 4,845 mld dolarów[7]. Duża i 
nowoczesna baza hotelowa, znane kąpieliska nad Balatonem, liczne miejscowości 
wypoczynkowe i uzdrowiska (np. Eger, Hajduszoboszlo, Sopron, Hollókő, Pecz, Jawaryn, 
Szentendre, Ostrzyhom).  

 

Co warto zobaczyć: 

 Jezioro Balaton (Nizina Paonońska)                                              Zamek Królewski  
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3. Budynek Parlamentu (Budapeszt) 

                    

4.Baszta Rybacka – jeden z najbardziej znanych zabytków budapeszteńskich. Znajduje się  
w dzielnicy Várkerület w okolicach zamku budańskiego. 
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5.Széchenyi Fürdő - kompleks basenów i term w 
Budapeszcie, największy w Europie. Najstarszy 
budynek powstał w 1881 w północnej części 
Parku Miejskiego.  

 

 

 

 

6.Kościół Macieja, nazywany też Budzińską 
Świątynią Koronacyjną - znajduje się w 
Budapeszcie i jest to jeden z najważniejszych 

 i najbardziej znanych kościołów węgierskich  

 

 

 

7.Most Łańcuchowy w Budapeszcie zbudowany w 
latach 1839-1849, według projektu angielskiego inżyniera Williama Tierney'a Clarka  
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8.Wielka Synagoga w Budapeszcie – największa synagoga w Europie i trzecia co do wielkości 
na świecie,  

 

9.Węgierska Opera Państwowa – opera 

wzniesiona  w VI dzielnicy Budapesztu w latach 

1875–1884 

według projektu architekta Miklósa Ybla.  

 10.Zamek Vajdahunyad to budowla   

 znajdująca się w Budapeszcie, w Parku  

Miejskim  
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11.Tokajski region winiarski – region 

winiarski w północno-wschodnich 

Węgrzech i w południowo-wschodniej 

Słowacji. Tokajski region winiarski 
został oficjalnie ustanowiony w1737  

 

 

 

12.Andrássy út - reprezentacyjna aleja Budapesztu, łącząca Plac Elżbiety z Placem Bohaterów. 
Wzdłuż niej wznoszą się eklektyczne neorenesansowe budynki, m.in. gmach opery węgierskiej  

 

Czechy   

Czechy- państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od 
północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i 

północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od 
południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym 
miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech 
historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej 
części Śląska[4]. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 
mln osób, z czego 94% to Czesi.  

Turystyka jest bardzo ważną dziedziną gospodarki czeskiej, przynoszącą pokaźne dochody. W 
2001 roku całkowity zysk z turystyki wyniósł 118,13 miliardów koron czeskich, co stanowiło 
5,5% PNB i 9,3% ogólnych dochodów z eksportu. Branża turystyczna daje zatrudnienie dla 
ponad 110 000 osób – czyli ponad 1% wszystkich mieszkańców Czech. 

Czechy są krajem atrakcyjnym turystycznie. Corocznie są odwiedzane przez 25-30 

milionów[potrzebne źródło]
 osób; większość z tej liczby przejeżdża przez kraj tranzytem. Według 

oficjalnych danych w 2005 roku Czechy odwiedziło ponad 6,3 mln turystów, w 2006 – ponad 

6,5 mln, natomiast w 2008 – ok. 6,65 mln[43]. W 2013 roku kraj ten odwiedziło 9,004 mln. 
turystów (4,8% mniej niż w roku poprzednim), generując dla niego przychody na poziomie 
7,050 mld dolarów[44]. Najwięcej przyjezdnych pochodzi z Niemiec, Austrii, Polski, Słowacji, 
Węgier, Włoch i Francji. Magnesem przyciągającym miliony zagranicznych turystów jest 
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przede wszystkim Praga, miasto pełne zabytków najwyższej klasy światowej. Praga, jako 
ośrodek turystyki międzynarodowej, zdystansowała już pobliskie metropolie – Budapeszt 

 i Wiedeń. Wśród pozostałych miast najczęściej odwiedzane przez turystów są: Brno, 
Ołomuniec, Pilzno, Liberec, Czeskie Budziejowice, Český Krumlov i Ostrawa. Do dziś 
międzynarodową renomą cieszą się czeskie uzdrowiska – Karlowe Wary (Karlsbad) i Mariańskie 
Łaźnie (Marienbad). Wielu turystów odpoczywa w czeskich górach: Karkonoszach na granicy 

 z Polską oraz w graniczących z Niemcami Rudawach (m.in. Czeska Szwajcaria) i w Szumawie. 

Największe miasta: 

1. Praga 

2. Brno 

3. Ostrawa 

4. Pilzno 

5. Liberec 

 

Co warto zobaczyć: 

 Most Karol w Pradze- most na Wełtawie 

 w Pradze czeskiej łączący dzielnice Malá 
Strana i Staré Město, będący jedną z 
najsłynniejszych 

i najczęściej odwiedzanych atrakcji 
turystycznych miasta. 

 

 

 Praski zegar astronomiczny lub praski Orloj 

średniowieczny zegar astronomiczny 
znajdujacy się na południowej ścianie Ratusza 
Staromiejskiego w Pradze  
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 Katedra Świętych Wita, Wacława 

 i Wojciecha – siedziba arcybiskupów praskich 
i prymasa czeskiego, główny kościół Pragi 
 i Czech 

 

 Rynek Staromiejski w Pradze – historyczny 

plac miejski na Starym Mieście w Pradze 

 w Czechach. Znajduje się między Placem 
Wacława i Mostem Karola. W okresie letnim 

rynek jest często przepełniony turystami. 
 

  

 Miejski Dom Reprezentacyjny – jeden  

z najsłynniejszych secesyjnych budynków  
w Pradze, stojący na pl. Republiki w 
sąsiedztwie Bramy Prochowej, naprzeciw 
Domu u Hybernów. Pełni głównie funkcje 
reprezentacyjne 

 

Zamek na Hradczanach, to zamek w Pradze 

 w dzielnicy Hradczany istniejący już od 
najstarszych dziejów Pragi, dawna siedziba 
królów czeskich. 
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 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. 

 

 Wyszehrad, cz. Vyšehrad – wzgórze na terenie 
dzisiejszej Pragi, na prawym brzegu Wełtawy. 
 

  

Kościół Najświętszej Marii Panny przed Tynem 
– gotycki kościół w Pradze, we wschodniej 
części Starego Miasta, należący do świątyń z 
zakorzenioną tradycją reformatorską. 
 

 Synagoga Hiszpańska w Pradze – zbudowana 

w 1868 roku, przy ulicy Dušní, na praskim 
Josefovie na miejscu Starej Synagogi, 

 w pobliżu kościoła św. Ducha. 
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Teatr Narodowy – teatr w Pradze zbudowany 

w stylu neorenesansowym, znany jako „Alma 
Mater czeskiej opery”, jak również krajowy 
pomnik historii i sztuki. Wpisany pod 

numerem 111. na listę Narodowych zabytków 
kultury Republiki Czeskiej 

 

Narodowe Muzeum Techniki – największa 
instytucja poświęcona zbieraniu informacji 
 i faktów związanych z historii techniki w 
Czechach. Muzeum zostało założone w 1908 
roku i zostało przeniesione do obecnej 
lokalizacji w 1941. 

 

Słowacja 

Słowacja- państwo śródlądowe w Europie Środkowej. 
Graniczy z Austrią (106,7 km), Polską (541,1 km), 

Czechami (251,8 km), Ukrainą (97,8 km) oraz Węgrami 
(654,8 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 
1652,2 km  

Według stanu z 2012 r. na Słowacji istniało 9 parków 
narodowych: 

 Tatrzański Park Narodowy (TANAP, Tatranský národný park)  

 Pieniński Park Narodowy (PIENAP, Pieninský národný park)  

 Park Narodowy „Niżne Tatry” (NAPANT, Národný park Nízke Tatry)  

 Park Narodowy „Mała Fatra” (Národný park Malá Fatra)  

 Park Narodowy „Wielka Fatra” (Národný park Veľká Fatra)  

 Park Narodowy „Słowacki Raj” (Národný park Slovenský raj)  
 Park Narodowy „Połoniny” (Národný park Poloniny)  
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 Park Narodowy Płaskowyż Murański (Národný park Muránska planina)  

 Park Narodowy „Kras Słowacki” (Národný park Slovenský kras)  

Największe miasta:  

1. Bratysława 

2. Koszyce 

3. Preszów 

4. Nitra 

5. Żylina 

Obiekty wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kulturalnego UNESCO: 

 Bańska Szczawnica – średniowieczne miasto górnicze  
 Vlkolínec – skansen architektury ludowej  

 Zamek Spiski i okoliczne zabytki  

 Bardejów – średniowieczne miasto obronne we wschodniej Słowacji, dobrze zachowany 
zespół miejski z dzielnicą żydowską (synagoga z XVIII wieku)  

 Drewniane kościoły w słowackich Karpatach  

Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa przyrody UNESCO: 

 jaskinie w Krasie Słowackim  
 Dobszyńska Jaskinia Lodowa w Słowackim Raju  
 puszcze w Górach Bukowskich  
 puszcze w Górach Wihorlackich  

Obiekty wpisane na listę dzieł dziedzictwa ustnego i niematerialnego UNESCO: 

 fujara – najbardziej typowy słowacki instrument muzyczny  
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Co warto zobaczyć :  

  

Zamek Spiski – zabytkowy kompleks zamkowy 

na Słowacji z przełomu XI i XII wieku jest 
zaliczany do największych tego typu w 
środkowej Europie, cały kompleks zamkowy 
zajmuje powierzchnię ok. 4 ha. 

 

Tatry Wysokie – najwyższa część Tatr o 
charakterze alpejskim, rozciągająca się 
pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony 
zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony 

północno-wschodniej. 

 

  

Zamek Bratysławski – zamek, położony na 
szczycie wzgórza, w centrum Bratysławy, nad 
brzegiem Dunaju. 

 

 

Zamek Devín – ruiny średniowiecznego zamku 
Devín położone na potężnej skale u ujścia 
rzeki Morawy do Dunaju, w bratysławskiej 
dzielnicy Devín na Słowacji; oddział Muzeum 
Miasta Bratysławy. 
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Brama Michalska- jedyna zachowana brama 

miejska w Bratysławie. Obecnie pomalowana 
jest na biało; posiada strzelistą 51-metrową 
wieżę z czterema tarczami zegarowymi i 
cebulastym hełmem; na szczycie znajduje się 
XVIII-wieczna rzeźba Michała Archanioła.  

 

Kościół św. Elżbiety, zwany też Niebieskim 
kościółkiem – secesyjna, jednonawowa 

świątynia znajdująca się w Bratysławie 

w dzielnicy Stare Miasto.  

 

 

  

Zamek w Bojnicach – romantyczny zamek z 

częściowo zachowanymi oryginalnymi 
gotyckimi i renesansowymi elementami 

architektonicznymi, położony w słowackiej 
miejscowości Bojnice. Jeden z najbardziej 
znanych zamków Słowacji 
 

Dobszyńska Jaskinia Lodowa – jaskinia na 

Słowacji znajdująca się w miejscowości o tej 
samej nazwie na terenie płaskowyżu Słowacki 
Raj. Stanowi unikatowy rezerwat przyrody 
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Łomnica – drugi co do wysokości po Gerlachu 
wybitny szczyt Tatr, położony w słowackiej 
części Tatr Wysokich. Do przeprowadzenia 
dokładniejszych pomiarów ok. 1860 r. 
uchodził za najwyższy w Tatrach. 
 

Most SNP – most nad Dunajem w Bratysławie 
z charakterystycznym pylonem, zwieńczony 
położonym na wysokości ponad 84 metrów 
"latającym spodkiem", mieszczącym 
restaurację na 430 osób. 
 

  

Pałac Prymasowski w Bratysławie  
neoklasycystyczny pałac w Bratysławie, 
położony na Starym Mieście 

 

Zamek Budatín – słowacki pałac znajdujący się 
w Żylinie, w dzielnicy Budatín, w miejscu gdzie 
rzeka Kysuca wpływa do Wagu. Obecnie mieści 
się w nim Považské múzeum. Zamek powstał  
w drugiej połowie XIII wieku. Pierwotnie był 
tzw. zamkiem wodnym 
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 CHORWACJA   

Państwo leżące na pograniczu Europy 
Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem 
Adriatyckim . 

Chorwacja ma bardzo urozmaicone, 

wyjątkowe w skali świata wybrzeże. Ten typ, z 
licznymi podłużnymi wyspami ustawionymi równolegle do linii brzegowej, został nazwany 
dalmatyńskim od nazwy chorwackiego wybrzeża.  

Największe miasta to Zagrzeb, Split, Zadar, Rijeka. 

Do 1990 roku, kiedy to rozpadła się Jugosławia, ten dział gospodarki przynosił największą część 
dewizowych dochodów państwa. Turystyka skupiała się głównie na wybrzeżu dalmatyńskim 

 i w Istrii, znajdowały się tam liczne uzdrowiska i kąpieliska morskie. Wewnątrz kraju ruch 
turystyczny był relatywnie niewielki. Konflikty zbrojne związane z rozpadem Jugosławii 
znacznie ograniczyły ruch turystyczny. Wojna domowa zdewastowała dużą część infrastruktury 
turystycznej, także zabytkowe miasta jak Pula, Split czy Dubrownik, pełne atrakcji 
turystycznych, uległy poważnym zniszczeniom. Od 1997 roku przemysł turystyczny jest powoli 
odbudowywany, a sama Chorwacja staje się coraz bardziej popularnym celem przyjazdów 
wśród turystów odwiedzających zabytkowe miejscowości. Oprócz nich jedną z najważniejszych 
atrakcji turystycznych Chorwacji są plaże na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Wybrzeże to jest 
przeważnie kamieniste, lecz w niektórych miejscach są dostępne również piaszczyste plaże. 

W Chorwacji znajdują się następujące obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO: 

 Zespół bazylikalny Eufrazjana na Starym Mieście w Poreču,  
 Pałac Dioklecjana w Splicie,  
 Stare Miasto w Trogirze,  

 Katedra św. Jakuba w Szybeniku,  
 Stare Miasto w Dubrowniku,  

 krajobraz kulturowy wyspy Hvar (Równina Starego Gradu,  
 Park Narodowy Jeziora Plitvickie (NP Plitvička Jezera).  

W Chorwacji swój wpływ zaznaczają kultury zachodnioeuropejska, śródziemnomorska oraz 
słowiańska. Niewątpliwe piętno na zwyczajach panujących w tym kraju odcisnęły lata 
podporządkowania europejskim mocarstwom. Północna część Chorwacji jest bardzo zbliżona 
pod względem kulturowym do Polski oraz innych krajów Europy Środkowej. W części 
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nadmorskiej swe wyraźne wpływy wywiera kultura śródziemnomorska. Tradycyjnie więc po 
południu przychodzi czas na sjestę, a życie zaczyna się wieczorem. 

Wydarzenia kulturalne w Chorwacji: 

 Letni Festiwal w Dubrowniku (Dubrovačke ljetne igre)  

 Splitskie Lato (Splitsko Ljeto)  

 Letni festiwal w Zagrzebiu (Zagrebački Ljetni Festival)  
 Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy w Szybeniku (Međunarodni Dječji Festival) 

 

  

Zespół bazylikalny Eufrazjana na Starym 
Mieście w Poreču, 

 

Pałac Dioklecjana w Splicie 

 

 
 

Stare Miasto w Trogirze 

 

Katedra św. Jakuba w Szybeniku 
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Stare Miasto w Dubrowniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajobraz kulturowy wyspy Hvar (Równina Starego Gradu) 
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Rumunia- śladami księcia Drakuli 
Wbijał na pal, obcinał uszy i 
genitalia, przypiekał swoje ofiary, 
wieszał i wyrywał im paznokcie. 

Po śmierci zaczął być uważany za 
"nie umarłego”, Nosferatu, czyli po 
prostu wampira. Vlad III Tepes to 

ucieleśnienie legendy, że nie 
wszyscy… umieramy. Rumuni 
traktują go          jak narodowego 
bohatera. 

Wiatr w stromych i wysokich 

rumuńskich Karpatach wyjątkowo 
nieprzyjemnie gwiżdże. Gdy zapada ciemność, wyją wilki, ryczą niedźwiedzie, a stuletnie sosny 
szumią złowrogo. Leśne ostępy niechętnie wpuszczają obcych, kryjąc wiekowe tajemnice. Wiele 
osób zginęło tu kiedyś na szlakach w dziwnych okolicznościach. Może spadły w przepaść, a 
może porwał je wampir, wcielone zło, okrutny Vlad Drakula, który żywi się ludzką krwią?  

Gdy kogoś mija, niewidzialny lub zamieniony w nietoperza, czuć trumienny powiew, ludzie 

bledną, zwierzęta uciekają w popłochu. Jego słynne wystające zęby, którymi wbija się w szyję 
ofiary, budzą strach od setek lat. Można więc żyć po śmierci wiecznie, ale trzeba zapłacić za to 
wysoką cenę. Tyle mówi legenda. Legenda, która uczyniła z Transylwanii najbardziej popularną 
w całej Rumunii krainę wśród zagranicznych turystów, mimo że słynny Drakula, postać jak 
najbardziej autentyczna, niewiele z Transylwanią miał wspólnego. Nie był też wampirem. Choć 
przez setki lat nie można było odnaleźć jego ciała, to w istocie zmarł jak każdy śmiertelny. 

 

Diabełdzadżycia 

 

Bo wampirem i diabłem był po prostu za życia. Drakula, czy Vlad III Tepes, zwany też Vladem 
Palownikiem słynął z okrucieństwa i wyjątkowo twardych rządów. Słynna w całej Rumunii 
legenda głosi, że mieście Targoviste, stolicy Wołoszczyzny, Vlad ustawił przy studni na rynku 
złoty kubek. Mógł się z niego napić wody każdy turysta, każdy kupiec przejeżdżający przez 
miasto i każdy inny spragniony. Przez cały czas rządów okrutnika złoty kubek, warty kilka 

wiosek, stał przy studni i nikt go nie kradł, bo tak się wszyscy bali surowego prawa 

 i sprawiedliwości okrutnego hospodara, bo taki tytuł nosił formalnie najsłynniejszy wampir 
świata. Oczywiście nietrudno zgadnąć, że gdy władca zmarł, kubek natychmiast został 
skradziony.  
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Prawdziwa historia wampira 

Vlad III Tepes (Drakula) to postać autentyczna, wokół której narosło jednak wiele 
nieprawdziwych legend. Nawet jego przydomek Drakula, to pomyłka. Mimo swego 
okrucieństwa, rumuńskim słowem "dracul”, czyli diabeł, nazwano w istocie Vlada II, czyli ojca 
Vlada III. Syn nosił przydomek Tepes, czyli Palownik, bo nikt inny nie wbił chyba tyle ludzi na 
pal, co właśnie on. Do ulubionych rozrywek Vlada należało zwłaszcza "nadziewanie” ofiar przez 
odbyt na bardzo cienki pal, który po paru godzinach wychodził przez usta. Ofiara umierała 
jednak przez kilka dni, gnijąc od środka.  

 

Drakula jest dziś chyba najpopularniejszą postacią rumuńskiej turystyki. Specjaliści od niej 
święcie bowiem wierzą, że jest on w stanie 
zainteresować zagranicznych turystów i 
spowodować ich masowy napływ. Fakt, że 
irlandzki pisarz, Bram Stoker, w słynnej 
powieści z 1897 r. hojnie porozsiewał 
miejsca związane z jego osobą po całej 
Transylwanii, jest dla branży 
marketingowej bardzo na rękę. Spójrzmy 
więc na tego bohatera, będącego 
głównym kołem zamachowym dzisiejszego 
rumuńskiego przemysłu turystycznego.  

Dom Drakuli (Casa Vlad Dracul), znajdujący się w Singisoarze, wzbudza zainteresowanie 
głównie w związku z legendą. Wcześniej zwany domem Pauliniego, jest prawdopodobnie 

najstarszym świeckim obiektem w mieście. Jego parter zbudowano z kamienia rzecznego. Trzy 
dokumenty wspominają o pobycie tu w latach 1431-36 Włada Dracula (zwanego tak z powodu 
przynależności do rycerskiego zakonu Dragonów), ojca Włada Palownika (Vlad epe ), który 
posłużył za pierwowzór postaci Drakuli z powieści Brama Stokera. Przypuszcza się więc, że 
młody książę Wład mógł się właśnie tutaj urodzić. 
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BIURO PODRÓŻY INTERTOUR 

Intertour Group to system sprzedaży imprez turystycznych. W skład tej grupy wchodzi kilka biur 
podróży i agencji turystycznych, firm przewozowych i agencji reklamy. Oddziały znajdują się 

 w Krakowie, Katowicach, Jaworznie. Na rynku istnieje od czerwca 1989 roku.  

W minionych latach wyspecjalizowali się w organizacji wyjazdów zagranicznych: wycieczek, 
trampingów, wczasów, kolonii oraz wycieczek dla młodzieży szkolnej.  
Organizuje również szereg atrakcji dla zakładów pracy oraz instytucji (wycieczki integracyjne, 
konferencje naukowe, sympozja, kolonie 

dla dzieci pracowników). 
Uczestnicy imprez mieli okazję zwiedzać 
wspaniałe miasta, poznawać dziedzictwo 
kultury, wypoczywać, bawić się w wielu 
krajach: Bułgarii, Chorwacji, Ukrainie, 
Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, 
Tunezji, Grecji, Turcji i innych. 

 

Kierunki wyjazdów: 

BUŁGARIA 

CHORWACJA 

CZARNOGÓRA 

ALBANIA 

GRECJA 

HISZPANIA 

 


