8 NAJBARDZIEJ ROZCZAROWUJĄCYCH
ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH W EUROPIE
Europa pełna jest atrakcji typu "musisz to zobaczyć" polecanych do
zobaczenia przez każdy przewodnik. Czasami masz szczęście
przebić się przez tłum, aby zobaczyć przynajmniej fragment
wybranego przez ciebie skarbu, nie wspominając godzin spędzonych
w kolejce, aby dostać się do środka. BootsnAll Travel skompletował
najbardziej rozczarowujące atrakcje w Europie. Dodałbyś coś
jeszcze? Dostarczono przez Tourism-Review.pl.

8/ Zamek w Dublinie
Dublin, Irlandia

Jeśli widziałeś Zamek Praski lub Zamek w Edynburgu, ten zamek najprawdopodobniej będzie dla
ciebie dużym rozczarowaniem. Kiedy przekraczasz główną bramę i dostrzegasz złowrogo
wyglądającą Record Tower, oczekujesz dużych lochów i sal w których bawili się i walczyli niegdyś
rycerze. Głównym rozczarowaniem jest fakt, że Record Tower jest wszystkim co zostało po dawnym
zamku, resztę przekształcono w budynki rządowe. Trasa jednak jest dość interesująca, bo na jej
końcu schodzi się do podziemi gdzie zachowane zostały oryginalne ściany. I oczywiście jest tam też
sklep z pamiątkami.

7/ Posąg małej syrenki
Kopenhaga, Dania

Mała syrenka to posąg, który został poświęcony słynnej baśni Hansa Christiana Andersena w 1837
roku. Pomnik został odsłonięty w 1913 roku i z powodu niewielu atrakcji w Kopenhadze, każdy
turysta chętnie go odwiedza. Stał się on największą atrakcją turystyczną. Minie dość dużo czasu,
idąc wzdłuż portu, zanim dotrzesz do pani z brązu. Na samym końcu zobaczysz ponownie tłum
turystów i posąg wysoki jedynie na 125 cm. Większość odwiedzających jest zaskoczonych małymi
rozmiarami ikony miasta. Co więcej, jeśli chcesz zobaczysz posąg w okresie od maja do października
2010 roku, będziesz musiał się udać do Szanghaju. Rada Miasta Kopenhagi planuje tam przenieść
Małą Syrenkę na czas trwania Expo 2010.

6/ London Bridge
Londyn, Wielka Brytania

Widziałeś już słynny London Bridge? Nie? Nie martw się. Mimo, że ma chwytliwą nazwę, London
Bridge jest najprostszym z możliwych mostów nad Tamizą. Turyści mogą być zdezorientowani

piosenkami ze swojego dzieciństwa, ale jeśli gdzieś jedziesz sprawdź najpierw to miejsce w
internecie aby nie być później rozczarowanym. Tower Bridge jest za to niesamowity, podobnie jak
Millennium Bridge.

5/ Wnętrze Sagrada Familia
Barcelona, Hiszpania

Sagrada Familia jest słynną katedrą, którą z pewnością trzeba zobaczyć będąc w Barcelonie. Została
zaprojektowana przez słynnego architekta Antonio Gaudiego i jest w budowie od 1886 roku. Z tego
też powodu lepiej jest chodzić tylko na zewnątrz podziwiając niezwykłe kształty i szczegóły. Wnętrze
jest niestety dostępne za €11 ale nie oferuje nic poza grupą budowniczych i stertą ciężkiego sprzętu.
Jedynym plusem uiszczenia tej opłaty jest możliwość zejścia do muzeum w piwnicach.

4/ Saint-Tropez
Francja

Nikt nie wie dlaczego, ale Saint-Tropez jest uważane za najbardziej niesamowite miasto na Riwierze
Francuskiej. Może to dlatego, że samoopalacz aloe-vera został nazwany na jego cześć. Albo może
dlatego, że każdy chce mieć opalenizne w stylu Saint-Tropez. Kto wie? Faktem jest, że miasto jest
przepełnione turystami co sprawia, że nawet miejscowi woleliby aby odwiedzali oni raczej pobliskie
miasta. Chociaż jest to bardzo miłe miejsce, Saint-Tropez nie różni się niczym od innych miast na
Lazurowym Wybrzeżu, ale jeśli przepadasz za przeludnionymi miejscami, musisz tu przyjechać! Jeśli
nie, lepiej będzie jeśli wybierzesz się do Saint-Maxime, Cap d'Agde, Camargue, Cassis lub Sete.

3/ Siusiający chłopiec
Bruksela, Belgia

Doświadczeni turyści są zdania, że nie ma do oglądania zbyt wielu rzeczy w Brukseli, chyba, że
przepadasz za podziwianiem wysokich budynków administracyjnych. Jest jednak jedna rzecz, którą
większość odwiedzających chce zobaczyć - siusiającego chłopca. Jest to mała rzeźba z brązu,
przedstawiająca bezustannie oddającego mocz do fontanny chłopca. Największym problemem tego
symaptycznego posągu jest, podobnie jak przy okazji innych atrakcji, ogromny tłum przed nim. Jeśli
uda ci się w końcu znaleźć rzeźbę, okaże się, że wygląda dokładnie tak jak na zdjęciach i jest do tego
jeszcze mniejsza.

2/ Wycieczka gondolą
Wenecja, Włochy

Wenecja - ulubione miasto romantyków. Przygotuj się na to, że nawet poza seoznem w Wenecji jest

więcej turystów niż na Times Square w Sylwestra. Jeśli chcesz wsiąść do legendarnej gondoli, nie
bądź zaskoczony, gdy usłyszysz cenę - 40 minut kosztuje około €80. Być może jednak pomyślisz, że
będzie to jedyna okazja w życiu. Tak, ale zapomnij o romantycznej, osobistej wycieczce z ukochaną
osobą. Prawdopodobnie będą tam dziesiątki innych osób w gondolach, gotowych do zwiedzania
słynnego miasta mostów.

1/ Mona Lisa
Paryż, Francja

W XVI wieku Leonardo da Vinci namalował obraz nieśmiale uśmiechającej się kobiety. Nie myślał
wtedy jakie cierpienia będą musieli przejść ludzie w XXI wieku aby zobaczyć to malowidło. Obecnie
Mona Lisa znajduje się we wspaniałym Luwrze w Paryżu. Luwr jest wizytówką całego miasta, jest tak
wielki, że gdybyś chciał poświęcić każdemu obrazowi minutę, obejrzenie ich wszystkich zajęłoby 500
lat. Każdy przewodnik poleca szybką wizytę i zobaczenie przynajmniej Mona Lisy. Wielu turystów się
na to decyduje co w rezultacie daje przepełniony pokój w którym obraz się znajduje. Często ciężko
jest zobaczyć nawet fragment słynnego malowidła.
Dostarczono przez www.tourism-review.pl, dostawcę aktualności turystycznych dla branży
turystycznej na całym świecie. Odwiedź www.tourism-review.pl.
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