
10 NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCYCH
MUZEÓW W NIEMCZECH

Jeśli jesteś na wakacjach w Niemczech, a pogoda chwilowo nie
dopisuje i nie bardzo wiesz co ze sobą zrobić, nie musisz się
martwić, gdyż jest tam wiele ciekawych miejsc, które można
odwiedzić, gdy na dworze zimno, pochmurno i pada. Z pewnością
należą do nich niemieckie muzea. W związku z tym Tourism Review,
za serwisem Pointtoo, prezentuje 10 najbardziej interesujących
muzeów w Niemczech.

Muzeum Pergamońskie, Berlin
Muzeum Pergamon znajduje się na Wyspie Muzeów w Berlinie. Zostało ono zbudowane w latach
1910-1930, a autorami projektu byli Alfred Messel i Ludwig Hoffman. Wśród wielu eksponatów,
które warto tam zobaczyć znajdują się między innymi: zrekonstruowany Ołtarz Pergamon oraz
Brama Rynku z Miletu. Oba eksponaty zostały przetransportowane z Turcji. Muzeum składa się z
trzech części: Antycznej Kolekcji, Muzeum Sztuki Islamskiej i Muzeum Bliskiego Wschodu. Główna
wystawa, w skład której wchodzą: Brama Isztar i Procesja z Babylonu mieszczą się w Muzeum
Bliskiego Wschodu.

 

Muzeum Niemieckie, Monachium
W otworzonym 2 maja 1925 roku Muzeum Niemieckim w Monachium mieści się obecnie około 28
tys. eksponatów z 50 dziedzin nauki i techniki. Muzeum to jest świetną propozycją dla miłośników
nauki, gdyż jest największym tego typu obiektem związanym z nauką i techniką na świecie. Główna
część muzeum znajduje się na rzece Isar.

 

Muzeum Aquazoo und Löbbecke, Düsseldorf
Muzeum Aquazoo und Lobbecke w Dusseldorfie nie jest tradycyjnym obiektem muzealnym, gdyż
przechowuje i wychowuje zwierzęta. Jest to zatem nieco specyficzny rodzaj zoo, niż cokolwiek
innego. W otwartym w 1904 roku obiekcie znajduje się obecnie 3700 zwierząt z 400 różnych
gatunków. Jego główną atrakcją jest publiczne akwarium. „Muzeum” to świetnie nadaje się na
rodzinne wycieczki.

 



Grünes Gewölbe, Drezno
Muzeum mieści się w do nie dawna znajdującym się na liście UNESCO Dreźnie, a założone zostało za
Augusta II Mocnego w 1723 roku. Nazwa – Gruner Gewolbe pochodzi od pierwszego pokoju, który
został pomalowany na zielono. Mieszczą się w nim unikalne i różnorodne eksponaty, czasem
powstania sięgające od okresu barko do klasycyzmu ( w sumie około 4 tys. sztuk). Muzeum składa
się z dziewięciu pokoi, z których każdy poświęcony jest wystawom o innej tematyce. Obiekt przeszedł
gruntowny remont i został ponownie otwarty 1 września 2006 roku. Do jego najciekawszych
eksponatów należą: posąg Moor z talerzem Emerald i Drezdeński Zielony Diament.

 

Muzeum Porsche, Stuttgart
Ci z was, którzy są miłośnikami motoryzacji z pewnością nie powinni ominąć Muzeum Porsche w
Stuttgarcie. Muzeum to zostało otworzone w 1976 roku i znajduje się w pobliżu siedziby Porsche w
Zuffenhausen. Obiekt zawiera ponad 80 eksponatów, z czego większość, to niespotykane i oryginalne
modele samochodów.

 

Rzymsko-Niemieckie Muzeum, Kolonia
Rzymsko-Niemieckie muzeum jest typem obiektu archeologicznego i mieści się w Kolonii. Do użytku
oddane zostało w roku 1974 i dysponuje ogromnym zbiorem zabytków z rzymskiej osady o nazwie
Colonia Claudia Ara Agrippinensium, na której została zbudowana dzisiejsza Kolonia. Muzeum
znajduje się w części, gdzie usytuowane są dawne rzymskie wille. Niektóre z nich zachowały się w
niezłym stanie i są obecnie pod ścisłą ochroną.

 

Muzeum Pinakothek, Monachium
Pinakothek jest jedną z najbardziej znanych galerii sztuki w Niemczech. Zawiera malowidła
europejskich mistrzów żyjących między 14-18 wiekiem. Do najważniejszych z nich należą:
Autoportret Chrystusa i Czterech Apostołów Albrechta Durer’a, Święta Rodzina Canigiani i 
Madonna Tempi Rafaela oraz Dzień Ostateczny Rubensa.

Dom Goethego, Frankfurt
Dom Goethego, jak się można domyślić, jest miejscem narodzin najsłynniejszego niemieckiego poety
– Johanna Wolfganga von Goethego. Znajduje się w nim wiele oryginalnych mebli, które Goethe i
jego rodzina faktycznie używali. Ponadto, na wystawie odnaleźć można oryginalne rękopisy artysty.
Niestety dom został niemal kompletnie zniszczony podczas II wojny światowej, jednak tuż po niej
został odbudowany z dbałością o wszystkie szczegóły.



 

Oevelgönne Museumshafen, Hamburg
Museumshafen Oevelgönne mieści się w starym porcie Hamburg-Altona i jest typowo morskim
obiektem muzealnym. Rzeczne łaby, stare kapitańskie domy przy brzegu, plaże i najróżniejsze statki
z pewnością są warte zobaczenia podczas wizyty w Hamburgu.

 

Muzeum Übersee, Brema
Muzeum Ubersee to museum etnograficzno-przyrodnicze, które mieści się w Bremie. Obiekt ten
specjalizuje się w przyrodzie, kulturze i handlu, głównie z regionu Azji, Ameryki, Afryki i Pacyfiku.

 

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