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Holandia - dowiedz się czegoś więcej!

O Holandii  Holandia to piękny kraj

Holandia to kraina
wiatraków, to miejsce gdzie
wytwarza się wspaniałe
sery, a także gdzie liczne
pola pokrywają wiosną
cudowne połacie tulipanów.
Kraj w którym większość
ludzi używa rowerów do
przemieszczania się po
mieście, gdzie legalna jest
marihuana oraz gdzie
znajdują się słynne
“okienka”. Postanowiliśmy

zobaczyć to wszystko na
własne oczy, poczuć klimat
kraju, aby zarejestrować
trochę holenderskich
krajobrazów na matrycy
aparatu, aby zjeść frytki z
majonezem oraz nacieszyć
oko holenderskim
malarstwem.

Jest to kraj o jednej z
największych w Europie
gęstości zaludnienia,
którego połowa terytorium
jest położona poniżej
poziomu morza (stąd
nazwa kraju w tamtejszym
języku – Nederland), z tego
powodu stale toczący
walkę z morzem (poldery).
Holandia kojarzy się z:
holenderskimi wiatrakami,
tulipanami

(ogólnie produkcją
kwiatów), kolorem
pomarańczowym, dobrymi
serami (np. gouda) i
komunikacją rowerową. W
porównaniu z innymi
państwami w Holandii w
wielu sferach życia, panuje
wysoka tolerancja.
W Holandii szkoły wyższe
są podzielone na dwie
kategorie: uniwersytety
(universiteit) oraz szkoły

wyższe zawodowe (tzw.
HBO albo hogeschool).
Jednym z nich jest
Erasmus Universiteit
Rotterdam.
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Klimat, zwyczaje i informacje Warto spróbować z
ciekawości salmiakka
(połączenie lukrecji i
soli w postaci lizaków i
w wielu innych
wariantach) i dropsów
lukrecjowych.

Ciekawostka!
W Holandii główną
religią jest katolicyzm
(25%)

Ciekawostka!
Holendrzy są najwyżsi
na świecie. Średni
wzrost mężczyzny to
184 cm, a kobiety 170
cm.

Niektóre zwyczajeKlimat

Holandia określana jest
“bezbożnym” krajem,
w którym liczą się
czyny, a nie
umoralniające kazania.

W Holandii występuje
klimat wilgotny
(morski)
charakteryzujący się
dużą ilością opadów
(rocznie średnio 750
mm) i jednocześnie
małą amplitudą
temperatur. Pogodę
kształtują także
zachodnie i
południowo-zachodnie
wiatry. Rzadko kiedy
obserwuje się skrajne
warunki pogodowe
wynikające z aktualnej
pory roku, takie jak
śnieżyce czy upały.

W najzimniejszych
miesiącach
temperatura rzadko
kiedy jest niższa niż 0
stopni Celsjusza, a w
najcieplejsze nie
przekracza 25 stopni.

30 kwietnia Holendrzy
obchodzą Dzień
Królowej, któremu
towarzyszą liczne
festyny i zabawy
przyciągające co roku
tysiące turystów.
Miasta ozdobione są w
pomarańczowych
barwach królewskich.
Tego dnia
dopuszczony jest
handel bez
odprowadzania
podatku, co sprawia,
że w sklepach
pojawiają się tłumy
Holendrów.

Kolejnym świętem
związanym z
monarchią jest Dzień
Książąt, który
obchodzony jest w
trzecią środę września.
Królowa przejeżdża
przez Hagę w złotej
karocy. Można
zarówno zobaczyć
królową, ale także
usłyszeć, jakie są
założenia budżetowe
na przyszły rok oraz
inicjatywy polityczne.

Kuchnia w Holandii

W codziennym menu
Holendra jest wiele
elementów kuchni
egzotycznych, które
pojawiły się wraz z
kolonializmem. Dużą
popularnością cieszą
się potrawy
wywodzące się z
Polinezji, Tajlandii, Chin
czy Indii. Do nich
często dodają pikantne
sosy, m.in. sambal
(gęsty sos chili) lub
pidasaus (słodko-słony
sos orzechowy z
dodatkiem czosnku). 

Poza daniami z
odległych zakątków
świata Holendrzy mają
kilka swoich
tradycyjnych potraw.
Kuchnię holenderską
reprezentuje zupa z
zielonego groszku, a
także brązowa fasola z
groszkiem i
ziemniakami podawana
z mięsem.
Na deser bardzo
często jedzą vla, czyli
budyń, a także ciastka
nadziewane ciągnącym
nadzieniem
karmelowym lub masą
migdałową.

Zagrożenie przestępczością w Holandii
jest mniejsze niż w innych państwach w
Europie. Często zdarzają się kradzieże
kieszonkowe. Szczególnie ostrożnym
należy być w autobusach miejskich i
tramwajach, na ulicach oraz w sklepach
w Amsterdamie i w innych dużych
miastach, w większości na dworcach.

B.B.

B.B.

B.B.

B.B.
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Ciekawe miejsca w Holandii

Ciekawostka
Ciężko trafić na
reklamy na ulicach, a
jak już, to są one w
przemyślany sposób
wkomponowane w
otoczenie.

Holandia - ciekawostki

Holandia to kraj
kontrastów.
Niderlandy posiadają
bogatą historię i
dziedzictwo
kulturowe,
mieszkańcy tego
kraju są stosunkowo
liberalni oraz
progresywni.
Możesz wpaść do
Holandii na imprezę w
Amsterdamie, lub aby
poznać historię
Złotego Wieku w
Utrechcie lub spędzić

wakacje na wsi.
Każdy znajdzie coś
dla siebie. Holandia
jest łatwo dostępna z
Wielkiej Brytanii
dzięki nocnym,
codziennym rejsom
promowym z
Newcastle�.
Podróż przez
holenderską
prowincję lub wzdłuż
przepięknego
wybrzeża oferuje tak
wiele do zrobienia i
zobaczenia.

Jeśli zdecydujesz się
odwiedzić wybrzeże,
zdecyduj się na rejs
do Wysp Fryzyjskich
i zobacz Wyspę
Terschelling, z
malowniczymi
plażami.
Amsterdam jest
naturalnie kulturalnym
centrum Holandii,
miastem o
najwyższej
zagęszczeniu
muzeów z
wszystkich miast na

świecie! Istnieje wiele
miejsc do
odwiedzenia, w tym
Rijksmuseum,
Muzeum Van Gogha i
Dom Anny Frank, z
których każdy daje
inne spojrzenie na
historię, tego przed
wiekami
najpotężniejszego
miasta na świecie.
Amsterdam jest
również znany jako
jedna z nocnych
stolic europejskich,

z doskonałym wybór
barów, restauracji i
innych miejsc
wartych odkrycia.
Miasto posiada
również bogate
dziedzictwo
muzyczne, od
klasycznej do
współczesnej muzyki
tanecznej.

Holandia jest
monarchią
konstytucyjną – król
Willem-Alexander
przewodniczy rządowi,
zaś a pałac królewski
w Amsterdamie jest
dostępny dla
wszystkich, którzy
chcą go zwiedzić.�

Holandia jest nie tylko krajem idealnym dla entuzjastów jazdy na rowerze;
Holandia jest również idealnym krajem do zwiedzania na piechotę. 
Rozległe wrzosowiska można jeszcze znaleźć w prowincji Drenthe,
Północnej Brabancji oraz w Parku Narodowym De Hoge Veluwe. Istnieje
również wiele możliwości zwiedzania plaż i wydm. 
Zawsze można zobaczyć holenderskie jeziora, rzeki oraz morze. 
Narciarstwo wodne jest popularny w Holandii, więc dlaczego nie spróbować
złapać fal w Zelandii, albo na jeziorach Flevoland i Gelderland?
Można również wynająć żaglówkę lub motorówkę i żeglować po kanałach
lub jeziorach piknikując na pokładzie.

W mieście Delft występuje efekt “wielkiego nieba”.
Optyczne złudzenie wynika z równinnego
krajobrazu i depresji.25% powierzchni Holandii
znajduje się poniżej poziomu morza.W
holenderskiej kuchni najczęściej występującymi
składnikami są ziemniaki i ser. Jest tam około 300
zamków otwartych do zwiedzania.

- Kraj ten zamieszkuje
około 60 000 Polaków.
- W holenderskich
sklepach płatności
dokonuje się w euro,
które zostało
wprowadzone w 2002
roku. Wcześniej
jednostką monetarną
był gulden holenderski,
nazywany także
florenem. Został on
wprowadzony w XVII
wieku i nadal

jest używany na Arubie
oraz Antylach
Holenderskich.

B.B. B.B.
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Zabytki

Pełna nazwa kraju –
Królestwo Niderlandów.
Najpopularniejszym
sportem jest piłka
nożna.

Pola tulipanów 

Kanały Singelgracht
w Amsterdamie
(2010)
Kanały w rejonie
Singelgracht
powstawały na
przełomie XVI i XVII
wieku na potrzeby
prężnie rozwijającego
i rozrastającego się
miasta. Ich rolą było
osuszenie
okolicznych terenów
bagiennych i oddanie
ich pod zabudowę
mieszkalną.

Uznane zostały nie
tylko za arcydzieło
ludzkiego geniuszu,
ale i za efekt ważnej
wymiany ludzkich
wartości na
przestrzeni dziejów.

Kinderdijk - warto
odwiedzić to miejsce.
Jedni twierdzą, że
najładniejsza
panorama wiatraków
znajduje się w
Kinderdijk. Chyba coś
w tym jest,

bo miejsce to zostało
wpisane na Listę
Światowego
Dziedzictwa
UNESCO. To
niemalże wizytówka
Holandii i każdy
szanujący się turysta
powinien odwiedzić tę
atrakcję, bo warto.

Skansen Zaanse
Schans – starodawne
wiatraki.
Lubicie skanseny? Z
terenu całej Holandii

zostały przeniesione
w jedno miejsce
starodawne wiatraki,
aby każdy
odwiedzający mógł je
podziwiać.
Znajdziemy tu wiele
bardzo różnie
wyglądających
wiatraków, każdy z
nich służył do innego
celu. Oprócz
wiatraków są tu także
stare budynki, gdzie
możemy podglądać
proces robienia

sera czy wytwarzania
sabotów
(drewnianych
chodaków).

Praktycznie w każdym miejscu Holandii
będziemy mogli zobaczyć piękne wiatraki.
Wystarczy wybrać się na przejażdżkę
samochodem lub rowerem i mieć oczy szeroko
otwarte. Wiatraki będą się, od siebie różniły
wielkością, kształtem i budową. Jedne są
zamieszkałe, inne to tylko atrakcja turystyczna, a
jeszcze inne będą w gorszym stanie. Niezależnie
od ich przeznaczenia, warto je zobaczyć. Nie
sposób wyjechać z Holandii bez przynajmniej
jednego zdjęcia wiatraka

Wiosna to doskonały
czas, aby przyjechać
do Holandii ze względu
na pola wypełnione po
horyzont piękny
tulipanami. Żółte,
czerwone, fioletowe,
pomarańczowe i tak
można by wymieniać w
nieskończoność.
Odmian, kształtów i
kolorów jest tu bez liku.
Warto powłóczyć się
po polach i oglądać
niesamowicie kolorowe
“dywany” kwiatowe.

W Holandii jazdę
rowerem można uznać
za symbol tego kraju.
Wiele osób jeździ na
rowerze, i to właśnie
rowerzyści mają tam
pierwszeństwo, a nie
osoby jeżdżące
samochodem.

W Holandii możesz znaleźć wiele zabytków, między innymi:
-Archikatedra św. Gertrudy w Utrechcie,
Bazylika św. Bawona w Haarlemie,
-Czaar Peterhuisje
-Katedra św. Józefa w Groningen,
-Katedra św. Antoniego w Bredzie,
-Katedra św. Jana w ’s-Hertogenbosch,
-Katedra św. Katarzyny w Utrechcie,
-Katedra św. Krzysztofa w -Roermond,
-Kościół Główny Najświętszej Maryi Panny w Bredzie,
-Kościół św. Euzebiusza w Arnhem,
-Kościół św., Wawrzyńca w Rotterdamie,
-Ratusz w Goudzie,

B.B. B.B.


