
10 NAJLEPSZYCH I UNIKALNYCH
EUROPEJSKICH ZAMKÓW DO ZWIEDZANIA

Nie ważne czy widzisz siebie jako początkującego historyka, artystę
szukającego inspiracji lub po prostu zwykłego turystę szukającego
czegoś to nauki, naprawdę opłaca się zaplanować wycieczkę do
zamku podczas podróży po Europie. Widząc ogromne zamki na
własne oczy, nie na fotografiach, poczujesz lokalną i narodową
historię i doświadczysz wyjątkowej jakości budowli. Każdy zamek

ma swój własny urok, czy odmienność, zaplanowaną do wcześniejszych celów, lub przez właściciela.
Każdy zamek posiada też niespotykany aspekt estetyczny, dzięki któremu warto  go zobaczyć.
Poniższe Europejskie rezydencje i fortyfikacje są idealnym przykładem unikalności, zamków które
trzeba zobaczyć.

Zamek Eilean Donan, Szkocja
Rozpoczynając jednym z najbardziej znanych przykładów Europejskiego zamku którego trzeba
zobaczyć, ten Szkocki zamek zapewnia rodziaj idyllicznej i ikonowej architektury i przedstawia
ludziom zamek „jak z pocztówki”. Zamek Eilean Donan znajduje się na małej wyspie, stojąc przed
rozległym jeziorem naprzeciwko gór, jest podobny dla wielu ludzi. To wszystko robi się bardziej
zauważalne jeśli patrzy się na ten zamek na żywo, w unikalnej, Szkockiej atmosferze, bądź podczas
zwykłego spaceru po wyżynach lub podczas wizyty w środku.

Zamek Carreg Cennen, Walia
Ruszając w dół do Wielkiej Brytanii przez Walię, spotkamy kolejny przykład unikalności w tej
szczególnej liście, ponieważ stworzone piękno może być zauważone pośród ruin. Zamki nie muszą
być w pełni odrestaurowane by pokazać historię swojego życia lub historii obszaru Carreg Cennen,
który był pozostawiony w ruinie przez Brecon Beacons od 1462 roku. Ponadto, zamek bardziej
pobudza wyobraźnię odwiedzających niż inne znane zamki w innych miejscowościach i miastach
Walii, takich jak bardziej znany zamek Caerphilly.

Zamek Neuschwanstein, Niemcy
Całkowicie innym zamkiem, w porównaniu z Walijskimi ruinami, jest zamek w Neuschwanstein. Jest
to wspaniała rezydencja na wzgórzach Bawarii który wykazuje duże podobieństwo do innego
„zamku” w jedym z europejskich parków rozrywki. Ten wyjątkowy zamek od Króla Ludwika znajduje
się na liście ponieważ inspiruje artystów i fotografów przez wieki. Radzi się odwiedzającym, by
zatrzymali się na chwilę i zobaczyli ten wspaniały widok zamku pałacowego z pobliskich ścieżek w
celu ukazania całego piękna.

Zamek Hohenzollern, Niemcy
Drugim miejscem dla Niemiec pokazuję inną stronę zamków i ich potencjału turystycznego,
ponieważ jest to dom rodowy cesarzów. To nie znaczy, że Hohenzollern – zrekonstruowany
historyczny dom stracił na wojnie i na czasie – jest mniej atrakcyjny niż jego odpowiednik z
Neuschwanstein, szczególnie gdy piękna architektura wznosi się do chmur. Ponadto, wysoki poziom



położenia oferuje rodzaj niesamowitej, dominującego bajecznego piękna.

Zamek Hohenwerfen, Austria
Przechodząc przez granicę, ten Austryjacki zamek ma specyficzny urok dla historyków i turystów
ponieważ jest to świetny przykład roli jaką może ewoluować zamek poprzez lata. Część fortyfikacji
przypomina czasy zlodowacenia – jak mała kapsuła czasu, ale jest to płynna historia pomiędzy
murami zamku i odwiedzający mogą poznać transformację tej 900 historii od królewskiego domu,
obozu dla uchodźców religijnych i wiezienia – do narodowego centrum sokolnictwa, jakim jest
dzisiaj.

Zamek Predjama, Słowenia
Jedną z przyjemności podczas zwiedzania zamku jako celowa atrakcja turystyczna jest piękny
kawałek architektury który na pewno zostanie zapamiętany. Predjama, która oferuje już
wystarczająco dużo dramatyczności znajdując się na klifie który ma 400ft, jest wspaniałym
przykładem ponieważ odbywa się tutaj coroczny turniej rycerski, by pokazać życie jakie wiedli tutaj
kiedyś ludzie, chodząc po salach i patrząc na lochy które są do dzisiaj.

Zamek Bouznov, Czechy
Podobny do wspaniałego zamku powyżej, Bounzov jest kolejnym przykładem Europejskiego zamku
który oferuje coś unikalnego swoim odwiedzającym doświadczenia z „pierwszej ręki”. Odwiedzający
mogą tutaj poznać, jak żyli wcześniejsi mieszkańcy, porządek Krzyżaków od XIV wieku, odwiedzając
pokoje i komnaty w zamku, od ogromnej neogotyckiej kaplicy do tajnych przejść.

Zamek Hunyard, Rumunia
Zamek Neuschwanstein pokazał potencjał dla inspiracji artystycznych wśród zamków,
prawdopodobnie najwyższy poziom, ale wiele Europejskich twierdz jest także źródłem inspiracji dla
klasyków literackich. Zrekonstruowany zamek Hunyard może nie być w całości odwzorowany jako
oryginalny budynek który posiadał Wład III Pałownik, osoba która była inspiracją do postaci Draculi,
ale pomimo tych pomysłowych i potrzebnych rekonstrukcji, wystarczających dla stylu Gotycko –
Renesansowego, zamek powoduje dreszcze u odwiedzających.

Zamek de la Mota, Hiszpania
Tak jak poprzednie przykłady, czasami zamek może być pokazaniem ważności okresu lub jakieś
ważnej rodziny, ale w innych przypadkach może być połączony z ważną historyczną osobą. Izabela I
Kastylijska jest znaną królową w Hiszpanii i ten niesamowity zamek w Medina del Campo, ulubiony
wśród Hiszpańskich turystów, był jedną z jej rezydencji. Zamek de la Mota służył jej jako mieszkanie
jako królowa Medyny przez większą część jej życia, nazwaną księżniczką Asturii gdy miała 17 lat.

Zamek De Guimaraes, Portugalia
Ostatni, ale nie najgorszy. Dochodzimy do tego, że zamek nie jest tylko dawną rezydencją rodziny
królewskiej ale raczej jest symbolem zupełnie innego wieku. Zamek znajduje się w Giumarees,
poprzedniej stolicy kraju. Ta nieugięta i imponująca rezydencja została ufundowana dla nowej
monarchii i była miejscem urodzin pierwszego króla Portugalii – Alfonso Henriqes’a. Zasadniczym
punktem narodowej historii jest to, że został zamurowany za chrzest króla w drzwiach kościoła.
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