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POLSKA
Kopalnia soli Wieliczka

Podziemna Trasa Turystyczna wielickiej
kopalni powstała na przełomie XVIII i XIX
wieku. Około miliona turystów rocznie
zwiedza ok. 3 km trasy składającej się z 20
komór, położonych na głębokościach od 64
do 135 metrów. Na trasie jest do pokonania
ok. 800 schodów. Zwiedzanie trwa ok. 2–3
godziny. 



NIEMCY
Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber, małe miasto
o wielkiej sławie. Nigdzie indziej nie
zachowało się tyle średniowiecza, co
właśnie tutaj.W mieście działała
wielopokoleniowa pracownia drukarska,

kartograficzna i malarska Jungów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jungowie


HOLANDIA
Park rozrywki Efteling

 Największy park rozrywki w Holandii. Park
znajduje się w Kaatsheuvel w holenderskiej
prowincji Brabancja Północna.Tematyzacja
atrakcji parku opiera się na legendach, na
przykład Villa Volta czy Latający Holender.



WŁOCHY
Sardynia

Sardynia to wyspa pełna tajemniczego uroku.

Wynurzająca się z wód Morza Śródziemnego
między Afryką a Europą, jest pełna

niespodzianek i urzekającego piękna. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie - zarówno ci, których
kusi lenistwo na plażach, jak i ci, którzy chcą się
wspinać na skalnych ścianach czy surfować w
malowniczych zatokach. Costa Smeralda, czyli
Szmaragdowe Wybrzeże, to najpopularniejsze
miejsce wypoczynkowe na wyspie.

https://podroze.onet.pl/morze-srodziemne
https://podroze.onet.pl/afryka
https://podroze.onet.pl/afryka
https://podroze.onet.pl/sardynia


Wielka Brytania
London eye

 London Eye czyli Londyńskie Oko to
atrakcja typu diabelski młyn, będąca
kołem obserwacyjnym. Konstrukcja ta
zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod
względem wysokości - 135 metrów.



HISZPANIA
Mgiczne fontanny

Magiczne Fontanny czyli Font Magica znajdują
się u podnóża wzgórza Montjuic, tuż obok
placu hiszpańskiego, czyli Plaza de Espana. W
zależności od pory roku, co pół godziny lub co
godzinę, można bezpłatnie podziwiać
fontannowe spektakle. Wspaniały pomysł na
piękne zakończenie dnia!



AUSTRIA
Kebema Panoramabrücke i Olpererhütte

Tego miejsca nie możecie pominąć, chyba że
ktoś ma lęk wysokości. Kebema
Panoramabrücke to najładniej położony mostek
w Austrii a ze schroniska Olpererhütte
rozpościera się przepiękny widok na jezioro
Schlegeisspeicher. 

https://www.places2visit.pl/miejsca/kebema-olpererhutte-austria/
https://www.places2visit.pl/miejsca/kebema-olpererhutte-austria/


BELGIA
Diant

Dinant to bardzo ładne miasteczko (ok. 13
tys. mieszkańców), położone nad rzeką
Mozą w malowniczej okolicy, znanej z
wydobycia wapienia.Organizowane są także
rejsy turystyczne po Mozie dla turystów.



PARYŻ
Centrum Pompidou

To ośrodek kulturalny, którego integralną
częścią jest muzeum sztuki współczesnej oraz
główna biblioteka publiczna stolicy Francji.W
muzeum można podziwiać kilkadziesiąt
tysięcy dzieł m.in. Matisse, Picasso, Miró czy
Pollock'a reprezentujące surrealizm, kubizm,

ekspresjonizm i fowizm.

https://podroze.onet.pl/francja


GRECJA

Delfy

Sta ro żyt ne Delfy, uwa ża ne daw niej za pępek świa -

ta, na le żą do naj pięk niej szych i naj bar dziej po ru -

sza ją cych wy obraź nię wy ko pa lisk ar che olo gicz -

nych Gre cji. Wy rocz nią stały się dzię ki ist nie niu

nie zwy kłej roz pa dli ny skal nej, z któ rej wdo by wa ły

się tru ją ce opary, zdol ne wpro wa dzić czło wie ka w

od mien ny stan świa do mo ści. Do wy rocz ni del fic -

kiej zwra ca li się po radę wład cy - nie tylko kró lo -

wie grec cy, ale i per scy oraz fa ra ono wie.



ROSJA

Sochi Park

Tematyczny park rozrywki Sochi, w którym

znajdziemy smoki, wróżki i ogromny zamek,

fanom adrenaliny zaoferuje między innymi

przejażdżkę roller coasterem podobnym do

Blue Fire Megacoaster, znajdującego się w

niemieckim Europa-Parku.

https://www.parkmania.pl/parki/49/atrakcje/494/Blue-Fire-Megacoaster-Europa-Park.html
https://www.parkmania.pl/parki/49/o-parku/Europa-Park.html


DANIA

LEGO house

 Dom Lego działa przez cały rok, więc może być

świetnym uzupełnieniem pobytu w Legoland Billund

(szczególnie w te dni z nieciekawą pogodą). Poza tym,

żeby zwiedzić budynek, nie trzeba wykupować

biletów. Dla zwiedzających są dostępne również

bezpłatne atrakcje. Cały budynek wygląda jakby

został zbudowany z dużych klocków.

https://matkawariatka.pl/legoland-billund-w-danii-wszystkie-atrakcje/

