
SIEDEM CUDÓW POLSKI

Polska to piękny kraj ze wspaniałymi górami, dolinami oraz
niezwykłymi jeziorami. Polska zachwyca również niepowtarzalnym
dziedzictwem kulturowym. W 2007 roku „Rzeczpospolita” w oparciu
o internetowe badania opinii publicznej wybrała siedem
największych cudów Polski. Za jednym z najpopularniejszych
polskich dzienników, Tourism-review.pl prezentuje najbardziej
warte odwiedzenia miejsca w kraju.

1 / Kopalnia soli w Wieliczce
Kopalnia Soli w Wieliczce nieopodal Krakowa jest jedną z najstarszych kopalni soli na świecie i
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wydobywanie soli trwało tam
nieprzerwanie od XIII wieku do roku 2007. Kopalnia ma ponad 300 km długości i dzięki dziesiątkom
rzeźb i wykutej z soli kaplicy jest bardzo popularną atrakcją turystyczną. Turyści mogą tam bowiem
zwiedzić również ogromną komorę wykonaną ze ścian solnych, podziemne jezioro oraz liczne
wystawy na temat historii górnictwa, które są tam cyklicznie organizowane. W związku z tym co roku
około 3,5 km otwartych dla gości fragmentów odwiedza ponad 1,2 mln turystów.

2 / Stare Miasto w Toruniu
Toruń z licznymi zabytkami oraz architekturą sięgającą okresu średniowiecza znajduje się na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co bardzo ważne, średniowieczny układ miasta oraz wiele
gotyckich budowli, takich jak kościoły i kamienice są bardzo dobrze zachowane do dziś. Ciekawostką
może być fakt, że to właśnie w Toruniu urodził się jeden z najwybitniejszych naukowców wszech
czasów – Mikołaj Kopernik. Ponadto, miejscowy ratusz został wybudowany w XIII wieku i jest jednym
z najbardziej monumentalnych w Europie Środkowej.

3 / Zamek w Malborku
Zbudowany przez Krzyżaków Zamek w Malborku jest największym zamkiem na świecie. Jego budowa
zakończona została w roku 1406 i już wtedy był to największy wykonany w całości z cegieł zamek
gotycki na świecie. Turyści mogą także zwiedzić miejscowe muzeum, które zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

4 / Zamek i Katedra na Wawelu w Krakowie
Dawna siedziba polskich królów – Zamek gotycki na Wawelu wybudowany został w XI wieku.
Budowla składa się z kilku części pochodzących z różnych okresów. Na początku XVI wieku najlepsi
architekci z kraju i z zagranicy dokonali remontu pałacu, który bardzo szybko stał się
reprezentacyjną siedzibą władców w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kolei słynna Katedra na
Wawelu znana również jako Bazylika archikatedralna św. Stanisława i Wacława od wieków była
tradycyjnym miejscem koronacji polskich monarchów.

5 / Kanał Elbląski, Warmińsko-mazurskie
Kanał Elbląski ma blisko 80 km długości i łączy setki jezior w północno-wschodniej Polsce. Powstał



on w XIX wieku i uważany jest za jeden z najważniejszych współczesnych zabytków techniki. W
związku z tym wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kanał może pomieścić
małe statki (do 50 ton), jednak dziś wykorzystywany jest głównie co celów turystyczno-
rekreacyjnych.

6 / Zamość, Lubelskie
Zamość to piękne miasto renesansu zlokalizowane w Polsce południowo-wschodniej. Historyczna
Starówka miasta ze swoją unikalną konstrukcją i renesansową architekturą wpisana jest na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamość wybudowany został według włoskich standardów, jednak
niektóre lokalne tradycje, takie jak arkadowe galerie zostały zachowane.

7 / Krakowski Rynek i Stare Miasto
Krakowski Rynek to najbardziej popularny Rynek Główny w Polsce. Powstał w XIII wieku i z
powierzchnią 40 tys. metrów kwadratowych jest największym średniowiecznym rynkiem w Europie.
Dookoła rynku roztaczają się zabytkowe kamienice, pałace i kościoły oraz takie atrakcje jak np.
Sukiennice.

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