Bawaria należy do najbogatszych regionów współczesnych Niemiec. Wysoko rozwinięty jest tam
przemysł elektroniczny, maszynowy (w tym samochodowy), lotniczy, włókienniczy,

Bawaria to region niezliczonych atrakcji. Oprócz ośnieżonych Alp Bawarskich znajdziemy tu parki
rozrywki, parki narodowe, krystalicznie czyste rzeki i jeziora. Najbardziej znane jest jezioro Alpsee, w
pobliżu którego znajduje się zamek Neuschwanstein i Hohenschwangau - najpiękniejsze budowle
południowych Niemiec. W Bawarii nie brakuje także malowniczych wiosek, pałaców, barokowych
kościołów, średniowiecznych twierdz i klasztorów. To wszystko sprawia, że Bawaria jest idealnym
miejscem na aktywny wypoczynek
Niemcy uwielbiają sport i traktują go niemalże jak religię narodową. Prawie w każdej dyscyplinie
sportowej mają przedstawicieli plasujących się na najwyższych pozycjach, a ligi poszczególnych gier
zespołowych uchodzą za najlepsze nie tylko w Europie, ale i na świecie. Dzięki wybitnym osiągnięciom na
najwyższym poziomie plasuje się Bundesliga, tenis czy wyścigi samochodowe, dlatego w wielu miastach
działają kluby sportowe oferujące całą gamę możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. W wielu
regionach dużą popularnością cieszy się jazda konna, wycieczki piesze i rowerowe, wspinaczka górska,
sporty wodne i narciarstwo.

Bawaria jest rajem dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu, głównie dzięki licznym rzekom
nadającym się na spływy, wspaniałym jeziorom dogodnym do uprawiania sportów wodnych czy parkom
krajobrazowym z setkami kilometrów szlaków pieszych i rowerowych. Zawsze można wybrać się na spływ
Dunajem, a najlepsze tereny do uprawiania aktywnej turystyki oferuje Bawarski Las oraz słynna Droga
Romantyczna.

Bamberg – dzięki uniknięciu zniszczeń podczas II wojny światowej, starówka jednego z najpiękniejszych
miast Niemiec jest głównym powodem wizyty. Tysiącletnie miasto cesarskie i biskupie zostało wzniesione
na siedmiu wzgórzach i dzieli się na część klasztorno-kościelną oraz starówkę będącą miejscem
codzienWurzburg – stolica regionu winiarskiego Frankonii zaprasza turystów wyjątkową atmosferą,
festiwalem wina i mnóstwem interesujących miejsc dnego życia w otoczeniu malowniczej rzeki.

Augsburg – w trakcie podróżowania po Bawarii nie sposób przegapić stolicy Szwabii Bawarskiej,
położonej nad rzekami Lech i Wertach
Zamek Neuschwanstein – chyba nie ma na świecie turysty, który nie rozpoznawałby tego zadziwiającego

miejsca. Chociaż Niemcy uchodzą za kraj zamków, ten jeden z najsłynniejszych na świecie jest
fotografowany najczęściej i to właśnie ta budowla była natchnieniem wytwórni Disneya, która
potraktowała twierdzę jako pierwowzór do stworzenia baśniowego domu dla Królewny Śnieżki.

Kuchnia i obyczaje
Himmel und Erde – ziemniaki z cebulą i jabłkami, podawane w różnej formie, np.: z kaszanką.

Eisbein mit Erbspuree – pieczona golonka z kapustą gotowaną w szampanie i puree z groszku.
Do popołudniowej kawy podawana jest zwykle duża porcja ciasta i tutaj Niemcy specjalizują się w
sernikach, szarlotkach i plackach z owocami
Podstawowym niemieckim napojem jest mimo wszystko piwow
Koneserzy wina również mają w czym przebierać. Najlepsze wina typu Riesling osiągają wysokie ceny, a
do najwyżej cenionych należą wina z rejonu Rheingau, Mozeli
O tym, że kuchnia Bawarii nie ma sobie równych, przekonał się już niejeden turysta. W menu bardzo
często figuruje tradycyjna golonka w piwie, podawana z czerwoną kapustą i knedlami – schweinshaxen.
Jeżeli komuś nie przeszkadzają nietypowe potrawy, może sięgnąć po płucka na kwaśno z knedlami (saure
lungerl), niemniej bardzo pożywnym daniem jest pieczeń wieprzowa podawana z knedlami z bułki –
semmelknodel. Przemierzając bawarskie restauracje można również trafić na gołąbki z białej kapusty z
siekanym mięsem (krautwickerl), najlepsze do kufla z piwem kiełbaski cielęco-wieprzowe z przyprawami
(weisswurstsenf) czy placki ziemniaczane (reiberdatschi). Z regionu Allgau pochodzą na przykład kluski
serowe (kasespatzle), a za klasyczną bawarską potrawę można uznać pasztet z wątróbki (leberkase). W
Monachium z kolei jada się białe kiełbaski monachijskie (Munchner Weisswurst), w Norymberdze
kiełbaski z rusztu (Nurnberger Rostbratwurst), a na podwieczorek najlepsze jest ciasto drożdżowe z
migdałami, rodzynkami i orzechami – gegelhupf. Bawarskich piw nie sposób wymienić, dlatego każdy
szanujący się piwosz powinien przed wybraniem się do gospody, zapoznać się z „Reinheitsgebot” –
XVI-wiecznym prawem czystości piwa nakazującym, by bawarskie trunki nie zawierały żadnych innych

składników oprócz wody, chmielu i jęczmienia.

