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Miniprzewodnik Wydawnictwa Bezdroża opisujący najważniejsze atrakcje turystyczne miasta bądź regionu. Poznasz
historię miejsca, przeczytasz opisy atrakcji turystycznych i (najważniejsze dla turysty) informacje praktyczne: co warto
zobaczyć, gdzie szukać noclegu i jak dojechać w miejsce, którego nie można pominąć zwiedzając okolicę. Zapraszamy
na wycieczkę!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003cbu003eSalzburgu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Salzburg to miasto wspaniale położone w północno-zachodniej Austrii, otoczone wysokimi Alpami. Przepływa tędy
rzeka Salzach. Salzburg liczący 150 tys. mieszkańców jest stolicą landu sąsiadującego z niemiecką Bawarią. Miasto,
usadowione wśród niedostepnych gór, przez długie wieki mogło zachować niezawisłość balansując pomiędzy Niemcami
na północy, dworem habsburskim na wschodzie oraz ulegając mocnym wpływom Włoch. W pobliżu Salzburga znajdują
się wyborne ośrodki narciarskie Austrii, szeroko znane w Europie. Biegnie tędy najpiękniejsza wysokogórska droga
widokowa Austrii - Grossglockner Hochalpenstrasse.u0026#xa0;u003cbr /u003e
Salzburg to perła architektury barokowej Austrii. To miasto, w którym narodził się i komponował na dworze
arcybiskupim
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teatralno-operowy, który przyciąga tłumy melomanów chcących usłyszeć muzykę Mozarta w mieście, w którym się
wychował.u003cbr /u003e
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