
Zabytki i atrakcje 
Austrii

Wykonały: Karolina Kosiorowska, Patrycja Blicharz, 
Karolina Kasza, Gabriela Konefał, Kinga Metlak, 

Barbara Puzio.



Wachau (Dolna Austria)
Wachau to tylko 36 kilometrowy odcinek doliny 
Dunaju liczącej sobie w sumie 2800 km. Naturalne 
składniki tutejszego krajobrazu to przede wszystkim 
potężny Dunaj, nadrzeczne lasy i podmokłe łąki, 
poszarpane skały. Najlepszym sposobem 
zwiedzania doliny jest wycieczka statkiem z Melku 
do Krems. 

Korzystne położenie Wachau było zapewne 
powodem bardzo wczesnego osadnictwa na tych 
terenach. Każda epoka historyczna począwszy od 
czasów rzymskich pozostawiła po sobie w dolinie 
Wachau architektoniczne ślady.



Hallstatt (Górna Austria - Salzkammergut)

Hallstatt leży w samym centrum 
Salzkammergut – legendarnej krainy soli. Są 
to okolice pod każdym względem fascynujące. 
Największe wrażenie robi wyjątkowe piękno 
natury oraz unikatowe zabytki przeszłości. 
Przyroda tego pięknego zakątka Europy jest 
uznawana przez wielu za prawdziwy skarb. 
Można tu znaleźć zapierające dech w piersi 
górskie jeziora, ogromne jaskinie i rzadkie 
okazy flory i fauny. 



Graz - Stare Miasto (Styria)
Graz - stolica Styrii, położona nad rzeką Mur, zaskakuje 

od pierwszych minut pobytu. Miasto z jednej strony 

przesiąknięte jest historią, którą sięga aż do czasów 

rzymskich. Z drugiej zaś, to miejsce  jest  przepełnione 

sztuką i nowoczesną architekturą..Przez stulecia miasto 

rozwijało się wokół wzgórza zamkowego, na którym stoi 

słynna wieża zegarowa. 



Do najważniejszych zabytków Graz należy 
wieża Uhrturm, będąca pamiątką po dawnej 
twierdzy wznoszącej się na wzgórzu. 

Na rzece Mur natomiast stoi Murinsel, czyli sztuczna 
wyspa, połączona z oboma brzegami za pomocą mostów. 

Kunsthaus to Muzeum 
Sztuki w Graz.



Semmering (Dolna Austria)

Do połowy XIX wieku można było 
przejechać na południe przez okolice 
Semmering tylko konnymi powozami. W 
1841 roku zapadła decyzja zbudowania 
wiodącej przez położoną na wysokości 
895 m n.p.m. przełęcz najwyższej 
wówczas trasy kolejowej.



Schönbrunn: pałac i park (Wiedeń)
Pałac Schönbrunn wraz z 
otaczającymi go budynkami i 
rozległymi ogrodami należy do 
najbardziej znaczących barokowych 
zabytków Europy. Zwiedzanie 
pałacu umożliwia zapoznanie się z 
kulisami życia jednej z 
najpotężniejszych europejskich 
monarchii - Habsburgów. Warto w 
Schönbrunn odwiedzić zabytkowy, 
ale zbudowany wg nowoczesnych 
założeń ogród zoologiczny - jeden z 
najstarszych w Europie.



Jezioro Nezyderskie
Tam, gdzie Azja Przednia dotyka Alp, a 
Panonia spoczywa nad wodą, leży 
najmłodsze austriackie światowe 
dziedzictwo kultury: region jeziora 
Nezyderskiego. Ten leżący po obu 
stronach granicy obszar rozciąga się od 
niziny poprzez jezioro i okalający je 
olbrzymi pas trzcin do malowniczych 
miejscowości, wspaniałych winnic i 
rozległych pastwisk, na których skubie 
trawę szare stepowe bydło i biało 
umaszczone osły.



Katedra św. Szczepana w Wiedniu 
Ten widok zapamiętacie do końca życia. Niezwykle realne 
detale, wyrazisty dach i potężna, a zarazem lekka sylwetka 
robi wielkie wrażenie. Katedra ma 135 m.

CIEKAWOSTKA: warto obejść katedrę św. Szczepana 
dookoła. Na tyłach znajduje się dom Mozarta.



Hofburg to zimowy pałac władców Austrii. 
Kompleks pałacowy mieści w sobie muzea 
- w tym słynne Muzeum Historii Naturalnej.

Budowla, mieszcząca jedną z najlepszych scen operowych na 
świecie. Unikatowym pomieszczeniem jest Sala Herbaciana, 
przygotowana na polecenie cesarza Franciszka Józefa I

Wzgórze Kahlenberg. Z 
tego miejsca w 1683 roku 
Król Polski Jan III 
Sobieski dowodził 
zwycięską bitwą o Wiedeń 
z Turkami. 



Wiedeńska Starówka
Dawna cesarska stolica na Dunajem 
zaprasza do przechadzki przez stulecia. 
Historyczny kompleks wiedeńskiego 
centrum zalicza się do najpiękniejszych 
pomników urbanistycznych Europy. 



Linz - miasto sztuki 
Najbardziej artystyczne i przepełnione 
sztuką miast Austrii, to Linz. Położony w 
północnej części kraju, nad Dunajem, 
zachwyca swą różnorodnością. Oprócz 
uroczej starówki z klimatycznymi 
uliczkami, znajdują się tu naprawdę 
świetne muzea.



Symbolem Linzu jest Ars Electronica Center - 
koncentruje się na ukazywaniu historii 
człowieka.

Super atrakcją jest także przejażdżka szynowa, 
niesamowicie stromą kolejką, która dociera na 
szczyt Pöstlingberg.



Salzburg
Położony w sercu Europy Salzburg 
słynie na całym świecie z 
nieporównywalnego z niczym uroku 
starówki oraz malowniczym krajobrazom, 
które otaczają miasto. Salzburg rozsławił 
również Wolfgang Amadeusz Mozart, 
który urodził się właśnie tutaj w 1756 r. 
Miasto bogactwo i dobrobyt osiągnęło 
dzięki międzynarodowemu handlowi 
solą, zwaną wówczas „białym złotem”.



Pałac Mirabell i otaczające go ogrody zostały 
założone w 1606 r. przez księcia arcybiskupa Wolfa 
Dietricha von Raitenau dla córki kupca 
salzburskiego, Salome Alt. Oś widokowa ogrodów 
skierowana jest na barokową katedrę i 
średniowieczną twierdzę.

Główną ulicą salzburskiego Starego Miasta, a 
jednocześnie jego “sercem” jest ulica Zbożowa 
(Getreidegasse). Średniowieczne kamienice 
charakteryzują się starymi portalami oraz oknami, 
które z każdym kolejnym piętrem są coraz 
mniejsze



Pałac i ogrody wodne uciech Hellbrunn
Dom Urodzenia Mozarta

Muzeum Historii Naturalnej



Belweder
To okazały, barokowy pałac, składa się 
właściwie z dwóch pałaców, w których 
mieszczą się zbiory austriackiej sztuki od 
średniowiecza do czasów współczesnych. 
Znajduje się tam również galeria sztuki z 
najcenniejszymi dziełami sztuki Gustava 
Klimta, Egona Schiele i Oskara Kokoschki.



Wieża Dunajska 

Wysoka na 252 metry, dwie szybkie windy, 35 
sekund jazdy. Z tarasu widokowego Wieży 
Dunajskiej na wysokości 155 m rozpościera 
się naljepsszy widok na Wiedeń. Panorama 
360 stopni Wiednia zapiera dech w piersiach.



Madame Tussauds 
Światowej sławy gabinet figur 
woskowych Madame Tussauds z 80 
figurami i interaktywną wystawą o 
cesarzowej Sisi jest główną atrakcją w 
wiedeńskim parku Prater. Woskowe 
figury Madame Tussauds zachwycają 
od ponad 150 lat.



Zamek cesarski Hofburg w Innsbrucku 
Pałac cesarski był kiedyś siedzibą 
książąt tyrolskich. Zbudowany w 
dworskim stylu rokoko. W zamku 
Hofburg znajduje się ponad 400 
pokoi. Można zwiedzić wystawne 
sale - sala balowa z portretami 
Marii Teresy i jej dzieci, sala 
gwardii, apartament książęcy i 
kaplicę zamkową.



Świat kryształów Swarovskiego 
Świat kryształów Swarovskiego od 
otwarcia w 1995 r. zachwyca symbiozą 
błyszczących kryształowych cudów i 
wysokiego poziomu artystycznego. W 
2015 r. muzeum zostało rozbudowane 
o m.in. kryształowy staw. Muzeum 
zaliczane jest do najpopularniejszych 
miejsc wycieczkowych w Austrii.



Wyróżniająca się 
architektonicznie olimpijska 
skocznia narciarska Bergisel 
w Innsbrucku. 

Historyczna 
starówka 
Innsbrucka

Kościół dworski 
Hofkirche w 
Innsbrucku



Atrakcje w pobliżu Polskiego Pensjonatu Imbachhorn



Wysokogórska droga Alpejska - Grossglocknerstrasse lub 
Hochalpenstrasse
Największą atrakcją Austrii stoi Wysokogórska 
Droga Alpejska - najpiękniejsza droga 
panoramiczna w Alpach. Co roku odwiedza ją 
ok. 50 miliona turystów. Droga rozpoczyna sie 
w Fusch i prowadzi pod Lodowiec Pasterze 
oraz na drugą stronę Alp - do Italii. Droga ma 
48 km długości i wiedzie przez Park Narodowy 
Wysokie Taury aż do podnóża najwyższej góry 
Austrii - Grossglockner (3798 m.n.p.m.)



Wodospad Krimml
Jeden z największych wodospadów w 
Europie. Wodospad w Krimml 
Wasserfalle, ma 380 m wysokości, co 
czyni go jednym z najwyższych w 
Europie i daje mu 9 miejsce wśród 
nawyższych wodospadów świata.Składa 
się z 3 półek skalnych, z których dolna 
jest najbardziej widowiskowa. W 
słoneczne dni spadająca woda tworzy 
przepiękne tęcze. Wzdłuż wodospadów 
biegnie ścieżka, którą można dojść na 
sam szczyt górnej półki i dalej pójść w 
dolinę do schroniska na herbatkę 
góralską.



Jaskinia Lodowa 
Eisriesenwelt to największy system jaskiń na 
ziemi stale wypełnionych lodem. 
Temperatura wewnątrz przez cały rok nie 
przekracza 0°, a przeciekająca przez 
szczeliny w sklepieniu woda natychmiast 
zamarza. Jaskinie zostały odkryte w 1879 r.  
posiadają 30 tyś. m³ lodu i 42 km zbadanych 
korytarzy. Po jaskini chodzi się po 1200 
schodkach. 



Tęczowy wąwóz Lichtensteinklamm
Wąwóz Lichtensteinklamm to przełom rzeki, 
malowniczo wcinającej się w masyw górski na 
300 m głębokości. Dnem wąwozu, tuż nad 
wzburzoną wodą poprowadzono kładki dla 
turystów. Jest to jeden z najpiękniejszych 
najgłębszych i najdłuższych wąwozów w Austrii.



Zamek Hohenwerfen
Średniowieczny Zamek Hohenwerfen z  XI 
w. uznawany za najbardziej spektakularny 
z zamków wybudowanych na szczytach 
Alp. W zamku znajduje się muzeum 
sokolnictwa, a pokazy sokolników na 
dziedzińcu zamku uświetniają zwiedzanie.



Zapory wodne w Kaprun

Zapory wodne składają się z dwóch 
spiętrzonych jezior: niższego 
Wasserfallboden i wyższego 
Mooserboden. Otoczone 
malowniczymi i dzikimi szczytami 
Alp. Te wysokogórskie jeziora 
zaporowe są jedną z piękniejszych 
atrakcji okolicy.



Kitzsteinhorn 3203 m 
Kitzsteinhorn - alpejski szczyt górski o 
wysokości 3203 m n.p.m. w masywie 
Wysokich Taurów. 



Igloo z imponującą sztuką lodową

Znajduje się na lodowcu Kitzsteinhorn w 
Kaprun. Na słonecznym płaskowyżu na 
wysokości 2600 m n.p.m. w środku terenu 
narciarskiego. Połączone ze sobą trzy igloo 
o średnicy 12 m. Sercem kompleksu igloo 
jest bar lodowy, w którym można napić się 
ciepłych napojów.



Zell am See
Urokliwe miasteczko nad jeziorem Zeller 
See, którego okolice przyciągają jak 
magnes turystów i zwolenników 
aktywnego wypoczynku. Warto zobaczyć 
promenadę wzdłuż jeziora, która rozciąga 
się na szerokości całego miasta. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


