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Maximal
MAXIMAL PRÄSENTIERT: 
DIE DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER

kulinarny Berlin1

Kulinarnym symbolem wielokulturowości i otwartości stolicy 
Niemiec jest kultowy berliński streetfood – Currywurst, czyli 
pokrojona kiełbaska w sosie curry, podawana z bułką (Brötchen) 
lub z frytkami (Pommes). 

Brocken2

Brocken to owiany wieloma legendami szczyt w Górach Harcu. 
Wedle ludowych podań, czarownice odbywały tam swoje 
spotkania, szczególnie uroczyste w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 
(Walpurgisnacht – Noc Walpurgii). Tej nocy zwyczaj nakazuje 
rozpalać ogniska i tańczyć wokół nich, by przepędzić złe moce. 
Zakochani zaś malują kredą lub wapnem białe linie do domu 
ukochanej/ukochanego, by wyznać swoje uczucia. 



Allianz Arena w Monachium3

Piłka nożna jest w Niemczech niezwykle popularna. Niemiecka 
reprezentacja narodowa należy do światowej czołówki, 
a rozgrywki ligi niemieckiej (Bundesliga) stoją na najwyższym 
poziomie. Najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim 
w Niemczech jest FC Bayern München, rozgrywający mecze 
„w domu” na stadionie Allianz Arena w Monachium. Jeśli nie uda 
nam się znaleźć pośród 75 000 szczęśliwców, którzy zasiadają na 
trybunach podczas meczu, stadion możemy zwiedzić, kiedy nie 
ma rozgrywek. Łatwo się zorientować – w dni meczowe stadion 
dzięki specjalnemu oświetleniu jest czerwony. 

Frankfurt - Zelazna Kładka 4

Bohaterowie podręcznika Maximal mieszkają we Frankfurcie. 
Podobnie jak w wielu nadrzecznych miastach Europy zakochani 
pieczętują tu swoją miłość, zamykając kłódki na konstrukcji 
mostu i wrzucając kluczyki do rzeki. Frankfurcki most 
zakochanych nazywa się Eiserner Steg (Żelazna Kładka) i łączy 
brzegi Menu w okolicach katedry. 

Frankfurt znany jest na całym świecie z Targów Książki 
(Frankfurter Buchmesse), które odbywają się corocznie 
w październiku już od czasów średniowiecza. 

Salzburg - dom Mozarta6

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) był muzycznym 
geniuszem. Jego symfonie, koncerty, menuety i opery zadziwiają 
bogactwem brzmienia i harmonią, a wykonawcom dają pole do 
zaprezentowania swej wirtuozerii. Mozart urodził się w Salzburgu, 
pod adresem Getreidegasse 9. Obecnie w domu muzyka (Mozarts 
Geburtshaus) znajduje się muzeum, w którym można wiele 
dowiedzieć się o życiu artysty, szczególnie o jego dzieciństwie 
i młodości. 

Dolina Wachau5

Przez Dolną Austrię z jej łagodnymi wzgórzami, winnicami 
i uroczymi miasteczkami przepływa malowniczy Dunaj. Wycieczka 
statkiem przez Dolinę Wachau to świetny pomysł na spędzenie 
pięknego dnia. W Dürnstein szczególnie cieszy oczy błękitna 
wieża średniowiecznego opactwa augustianów, ale największą 
atrakcją są ruiny zamku, w którym uwięziono angielskiego króla 
Ryszarda Lwie Serce, schwytanego, gdy wracał z krucjaty. 
Olbrzymi okup, który uzyskano za króla, przeznaczono na budowę 
miasta Wiener Neustadt.



Valley de Joux (Dolina Zegarów)8

Położona w zachodniej Szwajcarii Valley de Joux (Dolina Zegarów) 
to świadectwo niezwykłej precyzji, znakomitego rzemiosła 
i dbałości o elegancję, z których to cech słyną szwajcarscy 
zegarmistrzowie. By uzyskać znak jakości Swiss Made muszą oni 
spełnić określone prawem wysokie wymagania. Zegarki 
sygnowane Swiss Made to duma Szwajcarów i jeden z 
najsłynniejszych produktów eksportowych. W Dolinie Zegarów 
turyści mogą zwiedzać specjalistyczne muzea, zapoznawać się 
z technologią i historią poszczególnych marek. Część Doliny 
znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

Bernina Express10

Bernina Express to najwyżej położona linia kolejowa w Europie. 
Jej trasa biegnie przez Alpy: z Chur przez Davos i St. Moritz 
aż do Tirano we Włoszech. Widoki, które można podziwiać 
podczas wycieczki, są spektakularne! Widzimy górskie masywy, 
lodowiec, jeziora, przejeżdżamy tunelami i mostami oraz 
wiaduktem Landwasser o wysokości 65 metrów. Część trasy 
pociągu jest wpisana na listę dziedzictwa światowego UNESCO. 
Na wycieczkę trzeba przeznaczyć cały dzień, pokonanie 
156 kilometrów w jedną stronę trwa ponad 4 godziny. 

skocznia Berginsel w Innsbrucku7

Berno - fabryka czekolady9

Trudno uwierzyć, że Europejczycy dopiero w XVI wieku poznali 
smak czekolady! Przysmak, który wtedy przywędrował do Europy 
z Ameryki Południowej, szybko stał się specjalnością 
szwajcarskich cukierników. Obecnie Schweizer Schokolade 
(szwajcarska czekolada) to marka zastrzeżona wyłącznie dla 
czekolady produkowanej w Szwajcarii. W Bernie znajduje się 
jedna z cenionych na całym świecie fabryk produkujących 
Schoggi (tą pieszczotliwą nazwą określa się czekoladę 
w szwajcarskiej odmianie języka niemieckiego).

Kibice skoków narciarskich dobrze znają Berginselschanze
(skocznię Berginsel, czyli "Górską Wyspę") w Innsbrucku. 
Odbywa się na niej jeden z czterech konkursów 
Vierschanzentournee (Turnieju Czterech Skoczni). Austriacy – 
na równi z Niemcami i Finami – odnieśli jak dotąd największą 
liczbę zwycięstw w tym turnieju. Wielkimi umiejętnościami 
wykazywali się tu słynni austriaccy skoczkowie: Andreas 
Goldberger, Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Stefan Kraft, 
Thomas Morgenstern i inni.



Liechtenstein - spotkanie z rodzina ksiazeca9

15 sierpnia, kiedy Liechtenstein ma swoje święto narodowe, 
uroczystości rozpoczynają się już o godzinie 12.30. Wówczas 
rodzina książęca zaprasza mieszkańców na zamkowe błonia, 
gdzie odbywa się wielkie przyjęcie. Każdy gość ma wtedy okazję 
porozmawiać z arystokratami i uścisnąć im dłonie. Zabawa trwa 
aż do wieczora, kiedy następuje punkt kulminacyjny – pokaz 
fajerwerków. W ostatnich latach zastępuje się go jednak 
pokazem laserowym. 


