Bawaria to region położony w południowo – wschodniej części
Niemiec.
Jest ona największym niemieckim regionem. Bawarię zamieszkuje
12,5 mln ludzi, to o ponad 10 razy więcej od populacji Warszawy!
Pokrywa ona prawie jedną piątą terenu Niemiec, a jej obszar to
ponad 70 hektarów. Sąsiadami Bawarii jest Austria, Czechy,
Szwajcaria i inne kraje związkowe między innymi Hessen i Sachsen.
Przepływają przez nią dwie rzeki : Men i Dunaj. Jej stolicą jest
Monachium, w którym zamieszkuje ponad 1 mln ludzi. W Alpach
Bawarskich znajduję się najwyższy szczyt Niemiec – Zugspitze o
wysokości 2,962 metrów. Zugspitze jest też naturalną granicą dla
Niemiec i Austrii. Bawaria dzieli się na cztery krajobrazy. Są to :
- Alpy Bawarskie, w których znajduje się szczyt Niemiec Zugspitze,
- Przedgórze Alpejskie z dużą ilością jezior,
- Średniogórze Wschodnio bawarskie z pierwszym w
Niemczech parkiem narodowym,
- Progi Szwabsko – Frońskie.
Bawaria była pierwszym regionem w Europie, który został
dokładnie zmierzony.
Bawaria jest bardzo bajkową Kariną. Nawet jeżeli reszta kraju
jest zachmurzona dzięki porywom Alpejskiego wiatru Fen
niebo w Bawarii jest błękitne i malownicze. Przypomina wtedy
swoją niebieską flagę ( tu z herbem ).
Bawaria posiada też wiele zabytkowych zamków, co również
czyni ją wyjątkową. Dokładnie w Bawarii
jest 18 zamków, w tym ( moim zdaniem )
najpiękniejszy i najbardziej znany Zamek
Neuschwanstein. Gdy zobaczyłam go
pierwszy raz, myślałam że to zamek
jednej z księżniczek Disnaya np.
Kopciuszka czy Śpiącej Królewny. Ten
widok jest nie do opisania. Wysokie
wieżyczki, na dole las a na górze – Alpy
Bawarskie. Jeżeli myślicie, że Bawaria to
tylko góry i zamki – jesteście w błędzie!
To w Bawarii odbywa się powszechnie
znany Niemiecki Oktoberfest, gdzie
przeważają przekąski i piwo. I to nie
wszystko! W Bawarii jest też wiele
atrakcji dla miłośników motoryzacji np.
Muzeum BMW, a dla trochę młodszych
LEGO Land lub Playmobil FunPark. W
tym regionie nie zabrakło też zielonych terenów nienaruszonych przez człowieka. Jest to na przykład

Watzmann. Malutki lasek a z tyłu góry. Przyroda w Bawarii jest
piękna. Ogrody, łąki, parki narodowe – pewnie prawie nikt się
nie spodziewał się takiego pięknego terenu w Niemczech. Wiele
ludzi myśli, że Niemcy to tylko gęsta sieć ulic i nowoczesne
samochody. Są w błędzie. Niemcy to też piękna roślinność, jest
malownicza i niepowtarzalna. Duża ilość społeczeństwa o tym
nie wie. Mylą się!

Bawarczycy to bardzo przyjaźni i mili ludzie.
Charakterystycznymi cechami Bawarczyków są pomocne i
odważne czyny, które wyróżniają tą kulturę. Mają też
charakterystyczne stroje ludowe. U kobiet, czerwone suknie,
u mężczyzn szelki. U obu ważnym elementem bawarskiego
ubioru jest kapelusz. Często są oni pokazywani z piwem w
ręku.

W stolicy Bawarii znajdują się dwa powszechnie znane kluby
piłkarskie TSV Monachium i Bayer Monachium. Jako
ciekawostkę dla miłośników sportu dodam, że nasz Polak – Robert
Lewandowski – jest obecnie najlepszym napastnikiem Bayer Monachium.

Głównym powodem dla którego wybrałam Bawarie jest sympatia
do bawarskiej księżniczki Sissi. To bawarska cesarzowa, której
przygody zostały opisane w filmie z 1955r.
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