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Podróże

Flisacy rozpoczęli sezon
Z kilkudniowym opóênieniem rozpoczà∏ si´ w tym roku sezon flisacki. Pieniƒscy flisacy w Êrod´ przewieêli tratwami na Dunajcu pierwszych w tym roku pasa˝erów.
Pierwszym w tym sezonie pasa˝erom pogoda sprzyja∏a, bo w Êrod´ w Pieninach by∏o na ogó∏ s∏onecznie, a temperatura powietrza dochodzi∏a do 10 stopni ciep∏a.
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Salzburg. Miasto festiwalu mozartowskiego

Serwis turystyczny - Zamki i uroki krajobrazów Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej, podziemne trasy Sudetów, malownicze jeziora Kaszub, szlaki
rowerowe w Beskidach... A mo˝e Êredniowieczne spotkania z Rycerzowem? Wszystko, co chcesz zobaczyç. I gdzie mo˝esz byç ju˝ za par´
chwil. Do zobaczenia na stronach turystycznych portalu naszemiasto.pl.
Do zobaczenia na szlaku.
Rowerem przez Âlàsk - Zwolennicy dwóch kó∏ek majà przed sobà coraz
wi´cej kilometrów. W 1999 roku powsta∏ projekt „Rowerem po Âlàsku”.
Âlàskà Sieç Tras Rowerowych tworzà szlaki lokalne i regionalne, a do tego b´dzie ona tak˝e cz´Êcià tras mi´dzynarodowych. Projekt przewiduje
ponad 100 lokalnych Êcie˝ek, 34 trasy regionalne oraz 4 mi´dzynarodowe. Wiele z nich prowadzi przez naszemiasto.pl. Jedê na http://slask.naszemiasto.pl/turystyka/
Szlakiem architektury drewnianej „Cudze chwalicie, swego nie znacie” –
to znane powiedzenie Êmia∏o mo˝na odnieÊç do niezaprzeczalnego bogactwa architektury, jakie posiada historyczna Ma∏opolska. Zach´camy
Was do w´drówki szlakiem starych, mniej lub bardziej znanych drewnianych budowli. T´ niesamowità tras´, na której znajdujà si´ 84 zabytki,
opracowa∏o biuro turystyczne Estur.
Jak tam trafiç? Przez http://malopolska.naszemiasto.pl/turystyka/

Przy dźwiękach walca
„Okolice Salzburga, Neapolu i Konstantynopola uwa˝am za najpi´kniejsze na ziemi” - tymi s∏owami Alexander von Humboldt,
s∏ynny niemiecki przyrodnik i podró˝nik, opisywa∏ w 1859 roku
Salzburg i okolice.
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alzburg to miasto mi∏oÊników opery, teatru
i dobrego smaku. To
po∏o˝one u podnó˝a wynios∏ych Alp miasto, w dniach
najs∏ynniejszego na Êwiecie
festiwalu muzyki Amadeusza Mozarta, mo˝na przyrównaç do Cannes, gdzie
najbardziej znani ludzie kultury zachodnioeuropejskiej
celebrujà i smakujà sztuk´.

∏oÊnikami sztuki z ca∏ego
Êwiata, aby w niezwyk∏ej atmosferze wielkiego splendoru wys∏uchaç dêwi´ków mistrzowskiej muzyki. Salzburg
w tym okresie tonie w nieskoƒczonym ludzkim potoku.
Spacerujàc po przeÊlicznych uliczkach Salzburga,
rozkoszujàc si´ zapachem
wspania∏ych potraw serwowanych w wykwintnych restauracjach, mo˝emy delektowaç si´ wr´cz niezwyk∏à architekturà miasta.
Zwiedzaç, Salzburga mo˝emy rozpoczàç od domu w

Mekki turystów
Od 1920 roku w sezonie
letnim trzy sale koncertowe
Salzburga wype∏niajà si´ mi-
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Na Êwie˝ym
powietrzu
Salzburg podczas festiwalu wr´cz kipi od imprez
towarzyszàcych obchodom

Roku Mozatrowskiego. Na
g∏ównych placach miasta
codzienni
e organizowane sà koncerty. Co wa˝ne dla turysty z
Polski, te na Êwie˝ym powietrzu sà zupe∏nie bezp∏atne, w przeciwieƒstwie
do gal festiwalowych, na
które mo˝emy zakupiç bilety „ju˝” za 400-500 euro.
Zwiedzajàc Salzburg w
tym goràcym festiwalowym
okresie, b´dziemy cz´sto
zdumieni, kiedy nagle obok
nas przejdzie s∏awna osoba
w otoczeniu kilkunastu
strzelajàcych zdj´cia paparazzi. Zdarza si´ to niezwykle cz´sto, bowiem przyje˝d˝a tu ca∏a Êmietanka
gwiazd, nie tylko niemieckoj´zycznych seriali.

Mozartowe pralinki
Nad miastem góruje
wspania∏y Hohensalzburg,
który jest najwi´kszym w
Europie zachowanym Êredniowiecznym
zamkiem
obronnym. W∏aÊnie w nim
znajduje si´ obecnie muzeum historyczne Austrii.
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Na szlaku znajduje si´ drewniana zabudowa ma∏omiasteczkowa z koƒca XIX w. w Lanckoronie.
Fot. Marta Legieç

 Festiwal Mozartowski w Salzburgu b´dzie w tym roku jubileuszowym ze wzgl´du na 250 rocznic´ urodzin Mozarta. Festiwal
rozpocznie si´ 23 lipca i potrwa a˝ do 31 sierpnia 2006 roku. W
tym czasie b´dà odbywa∏y si´ ró˝norodne pokazy i wyst´py artystów z ca∏ego Êwiata.
 Planujàc wyjazd na jubileuszowy festiwal mozartowski do Salzburga, radzimy przeznaczyç na pobyt w tym wspania∏ym mieÊcie
raczej kilka dni ni˝ tylko jeden weekend.

którym urodzi∏ si´ Mozart, na
Getreidegasse 9, który jest
mekkà wszystkich turystów z
Azji. Nast´pnie nie mo˝emy
pominàç wspania∏ego wodopoju dla koni z przeÊlicznymi
freskami w samym centrum
miasta. Niedaleko rzeki Salzach znajduje si´ rezydencja
Herberta von Karajana s∏ynnego dyrygenta, który mieszka∏ i tworzy∏ w Salzburgu.
Nie sposób zapomnieç o
najwspanialszych ogrodach
w Europie, przy zamku Mirabell, który w 1606 roku zosta∏
wybudowany przez ksi´cia
metropolit´, Wolfa Dietricha
von Raitenau. Obecnie jest to
siedziba zarzàdu miasta. W
tym miejscu znajduje si´
konserwatorium, gdzie m∏odzi adepci sztuk pi´knych pobierajà nauki od najlepszych
wirtuozów muzyki z ca∏ego
Êwiata.
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