
Niemcy

Neuschwanstein
Neuschwanstein to zamek z bajki, niezwykły, przypomina raczej 
scenografię teatralną, jest ozdobiony girlandami balkonów i mnóstwem 
wieżyczek, był on tylko jednym z kilku pałaców króla Ludwika II 
Bawarskiego. Można zobaczyć jeszcze dwa inne, a Ludwik miał plany 
wielu następnych.Wnętrze zamku Neuschwanstein jest istną orgią rożnych 
stylów architektonicznych, mieszanką mauretańsko-gotycko-barokową, w 
której znajdują się zarówno stalaktyty, jak i sala tronowa kipiąca 
bizantyjskim przepychem oraz ogromna Sala Śpiewaków, starannie 
oświetlona i przeznaczona do przedstawień wagnerowskich. Zamiłowanie 
do średniowiecza nie przeszkadzało Ludwikowi wprowadzić nowoczesnej 
technologii. Zamek został wyposażony w system ogrzewania 
wykorzystujący cyrkulację ciepłego powietrza i w kuchnię z bieżącą ciepłą i 
zimną wodą.W ciągu 17 lat budowy, do śmierci króla, gotowych było 30 z 
90 pokoi, pozostałych 60 pokoi nie dokończono do dzisiaj.200 mniszek 
haftowanych przez 7 lat wykonywało jedwabne obicia na krzesła i fotele w 
całym zamku.Co roku przybywa tu 500 tysięcy osób, wydają one ok. 900 
tysięcy marek. Turyści przemieszczają codziennie 35 kilometrów korytarzy i 
komnat oraz 400 stopni schodów.

  

 

  

Branderburger Tor
To symbol Berlina. Wspaniała klasycystyczna konstrukcja wzorowana na 
ateńskich Propylejach jest dziełem Carla Gottharda Langhansa. Powstała 
w latach 1789-1791, a do 1795 r. ukończono jej dekoracje rzeźbiarskie.
Budowana po wojnie siedmioletniej, w czasach umacniania Prus (kiedy w 
Polsce trwał Sejm Czteroletni), w roku rewolucji francuskiej została 
wzbogacona kwadrygą, którą powoziła, bogini zwycięstwa - Wiktoria 
uwieńczona dębowymi liśćmi. Na biało pomalowana budowla nazwana 
została wtedy Bramą Pokoju i nikt na nią nie zwracał specjalnej uwagi. 
Znaczenie nadał jej dopiero Napoleon Bonaparte, wywożąc kwadrygę do 
Paryża.
Brama Brandenburska była świadkiem niemal wszystkich wielkich 
wydarzeń w mieście. Tutaj odbywały się parady wojskowe i demonstracje 
robotnicze, tutaj świętowano powstanie cesarstwa niemieckiego i dojście 
Hitlera do władzy. Tu zawisła radziecka flaga w maju 1945 r., a 17 czerwca 
1953 r. zabito 25 robotników w Berlinie Wschodnim. I właśnie tutaj 9 
listopada 1989 r. upadły pierwsze płyty muru dzielącego miasto.
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Sanssouci
To kompleks pałacowo-parkowy w Poczdamie. Wraz z innymi pałacami w 
obrębie Berlina, Sanssouci znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa 
Narodowego UNESCO.
Sanssouci było pierwotnie sadem koło Podczdamu. Było to ulubione 
miejsce odpoczynku króla Fryderyka II.. W pokoju centralnym, w Sali 
Marmurowej, która była zbudowana zbudowana podobnie jak Panteon w 
Rzymie, monarcha przyjmował słynnych filozofów takich jak chociażby 
Wolter. Budynek jest udekorowany w stylu rokoko.
W kompleksie mieści się kilka innych pałacyków, na przykład Nowy Pałac, 
zbudowany w późnych latach 80. XVIII wieku, będący imitacją Pałacu w 
Wersalu.
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