
5 NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCYCH
DESTYNACJI W EUROPIE

Europa to kontynent pełen ciekawych i tajemniczych miejsc, wokół
których krążą liczne legendy. Tourism-Review.pl zachęca zatem do
odwiedzenia kilku miejsc dla ludzi o mocnych nerwach.

Nawiedzone Zamki w Szkocji
Szkocja może pochwalić się ogromną liczbą starożytnych zamków, w których ponoć straszy. Jednym
z nich jest Glamis Castle, który jest otwarty każdego roku w okresie od kwietnia do grudnia. Na jego
terenie znajdują się wspaniałe ogrody i tradycyjna szkocka restauracja. Imponującymi rozwiązaniami
architektonicznymi urzeka również sam zamek. Przewodnicy z przyjemnością opowiedzą o zamku i
jego powiązaniach z Makbetem Shekspira. Wewnątrz zamku odnaleźć można oszałamiające obrazy i
meble, które zostały wykonane bardzo dawno temu.

Spotkanie z Drakulą w Rumunii
Rumuńska Transylwania jest od dawna nawiedzonym terenem ze względu na opowieści o Drakuli.
Zamek Bran, w którym mieszkał Drakula jest dziś prawdziwym rajem turystycznym, w związku z
czym na miejscu znajduje się mnóstwo straganów sprzedających pamiątki o wampirach. Kolejnym
godnym polecenia obiektem w Rumunii jest zamek Poienari, który był oficjalną rezydencją słynnego
księcia. Kolejnym popularnym miejscem jest Jezioro Snagov i nie powinno być pominięte na Twojej
trasie, jeśli pragniesz podążać śladami Drakuli.

Nawiedzona ziemia Kuby Rozpruwacza
To było na dzielnicy Whitechapel, gdzie Kuba Rozpruwacz polował na prostytutki, które później
zabijał. W tej części Londynu organizowane są więc spacery dla osób chcących choć przez chwilę
podążać jego śladem. Zaskakującym jest fakt, jak niewiele zmienił się wystrój popularnej ulicy od
1880 roku i atmosfera terroru i wszechobecnej tajemnicy jest tam wciąż wyczuwalna.

Muzeum Tortut w Amsterdamie
Amsterdam kojarzy się głównie z przyjemnościami, jednak znajduje się tam miejsce, które z
jakkolwiek rozumianymi przyjemnościami niewiele ma wspólnego. Mowa tu o Muzeum Tortur, które
jak sama nazwa wskazuje poświęcone jest przedmiotom i narzędziom służącym do zadawania bólu.
Muzeum usytuowane jest w odległości kilkuset metrów od dworca kolejowego.

Le Manoir de Paris
Le Manoir to ciemna strona Paryża. Można tam zwiedzić między innymi Operę Phantom, jaskinię
wampirów, Bloody Baker, sierżanta Bertranda (paryskiego wilkołaka) i krokodyla w kanałach.
Manoir jest dostępny do zwiedzania w piątkowe wieczory i w weekendy, gdzie można poznać 13
legend krążących na temat tego miejsca.



Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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