Wakacyjne latanie

Tego nie wiedziałeś o tych krajach…
5 faktów
o 5 najpopularniejszych kierunkach
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Grecja

1. Niektóre z uprawianych w Grecji drzewek oliwnych mają ponad 700 lat
i wciąż są intensywnie wykorzystywane do produkcji owoców.
2. W Grecji znajduje się największa na świecie liczba muzeów
archeologicznych.
3. Lord Byron, słynny brytyjski poeta, tak bardzo zakochał się w Grecji, że na
ochotnika zaciągnął się do armii tego państwa żeby walczyć przeciwko
Turkom. W Grecji zachorował i zmarł, a dzisiaj uważany jest za bohatera
narodowego tego kraju.
4. Poprzednia grecka waluta – drachma – była najstarszą walutą Europy.
W chwili zastąpienia przez euro miała 2650 lat.
5. Język grecki liczy sobie ponad 3000 lat i jest jednym z najstarszych języków
Europy.
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Hiszpania

1. Spośród wszystkich państw na północnej półkuli, najwięcej plaż oznaczonych
tzw. Błękitną Flagą leży w Hiszpanii.
2. W Hiszpanii znajdują się aż 44 obiekty uznawane za część Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
3. Najczęściej odwiedzanym zabytkiem jest zespół pałacowy
w Alhambrze.
4. Słynna, zaprojektowana przez Gaudiego, barcelońska katedra Sagrada Familia
jest w budowie od 1882 roku. Ukończenie budynku planowane jest na rok
2026.
5. Hiszpania ze swoimi 15 parkami narodowymi uznawanymi za Rezerwaty
Biosfery UNESCO, jest trzecim państwem na świecie pod względem liczby
obszarów chronionych.
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Bułgaria

1. Najstarsze drzewo w Bułgarii to dąb liczący sobie ok. 1650 lat.
2. Jeden z najlepszych na świecie olejków różanych pochodzi z Bułgarii.
Pierwsze zapisy o handlu tą substancją pojawiły się w 1771 roku.
3. Bułgaria jest powszechnie znana z jogurtu i białych serów.
Ale to bułgarskie śniadanie o nazwie banitsa (zwijany placek zapiekany
z serem) jest potrawą której, zdaniem Bułgarów, każdy powinien
spróbować.
4. Nierzadko można natrafić na pokazy tańca z ogniem,
na rozżarzonych węglach.
5. W Bułgarii słońce świeci średnio przez 2500 godzin rocznie
– to prawie dwa razy dłużej niż w Polsce.
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Włochy

1. Włochy są największym producentem wina na świecie.
2. We Włoszech znajduje się najstarszy uniwersytet świata (Uniwersytet
Boloński założony w 1088 r.). To także tam odbywa się najstarszy festiwal
filmowy (Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji zapoczątkowany
w 1932 r.).
3. Najkrótsza rzeka świata płynie we Włoszech. Ma tylko 175 metrów
i znajduje się w miejscowości Malcesine, niedaleko Werony.
4. Solo per due (Tylko dla dwojga) – tak nazywa się najmniejsza restauracja
świata. Działa w Vacone, blisko miasta Rieti i jest wyposażona w jeden
stolik. W restauracji zmieszczą się tylko dwie osoby jednocześnie, więc
rezerwacja może okazać się niezbędna.
5. Najwyższa góra Europy (Monte Bianco – 4810 m) i najwyższy wulkan (Etna
– ponad 3300 m) znajdują się we Włoszech.
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Chorwacja

1. W Chorwacji leży najmniejsze miasto świata – Hum. Liczba jego
mieszkańców waha się pomiędzy 17 a 23 osobami.
2. Alfred Hitchcock, zachwycony zachodem słońca w Zadarze podczas swojej
wizyty w 1964 roku, stwierdził: „Zadar ma najpiękniejsze zachody słońca na
świecie. Piękniejsze od tych oklaskiwanych każdego wieczora w Key West
na Florydzie”. Nic dziwnego, że to właśnie w Zadarze powstała instalacja
artystyczna Pozdrowienie słońca (Pozdrav suncu)
3. To Chorwaci wymyślili krawat (cravat – określenie pochodzące od słowa
croat).
4. Jeden z najpopularniejszych na całym świecie seriali „Gra o tron” był
kręcony w Chorwacji. W 2. i 3. sezonie możemy oglądać najsłynniejsze
chorwackie miasto – Dubrownik.
5. Pierwszym opisanym wampirem był Chorwat Jure Grando. Żył w Krindze,
małej wiosce na chorwackim półwyspie Istria.
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Materiał został przygotowany we współpracy z wybranymi centrami ECC-Net:
Europejskie Centrum Konsumenckie Bułgaria,
Europejskie Centrum Konsumenckie Chorwacja,
Europejskie Centrum Konsumenckie Grecja,
Europejskie Centrum Konsumenckie Hiszpania,
Europejskie Centrum Konsumenckie Włochy

Niniejsza informacja prasowa jest częścią działania 670714 — ECC-Net PL FPA, które otrzymało dofinansowanie
w ramach dotacji na działania Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii
Europejskiej na lata 2014-2020.
Treść informacji prasowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów
Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja
Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.
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