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Warto zobaczyć: PISTOIA

ajrzadziej odwiedzane miasto w Toskanii, nazywane „młodszą siostrą”
lub „ubogą krewną” Florencji. Zupełnie niesłusznie. To wyjątkowo urocze
miasteczko, które w 2017 roku wybrane
zostało Włoską Stolicą Kultury w uznaniu
za prężną lokalną przedsiębiorczość,

Cytat miesiąca: „Nie ufam tym, którzy są

przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, iż nie znają ludzi”.
Carlos Ruiz Zafón
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Czasem myślę, że to mój mąż załatwił
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ajkał to jedno z najbardziej
tajemniczych miejsc na naszej planecie. Nie tylko jest
najgłębszym jeziorem świata
(1642 metrów) pełnym krystalicznie czystej słodkiej wody,
ale także obszarem, z którym
związanych jest wiele legend
i niewyjaśnionych wypadków. Jezioro to zachwyca
i przyrodników, i podróżników, i specjalistów od
zjawisk paranormalnych.
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dynamikę i bogatą ofertę kulturalną. Serce Pistoi to Piazza
della Sala, jeden z najstarszych
rynków miasta, gdzie od XI
wieku kwitnie handel. W ciągu
dnia można tutaj kupić prawie
wszystko – owoce, warzywa,
ryby, kwiaty… Natomiast
wieczorem i nocą plac jest
miejscem spotkań towarzyskich. Nad niewielkim Piazza
del Duomo góruje kampanila (wieża
kościelna) katedry św. Zenona – najważniejszego kościoła rzymskokatolickiego
w Pistoi, która ma 67 metrów. Jednak
Pistoia to nie tylko ładna architektura,
ale także miejsce, gdzie od 1918 roku
produkowane są pyszne czekoladki.
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Anonse czytelników

Teraz miesięcznik
CIEKAWOSTKI:
 Wpływa do niego 336
rzek, ale wypływa tylko
jedna – Angara
 Powstało w dolinie ryftowej 25 milionów lat temu
 W jeziorze i w jego okolicach żyje ok. 1085 gatunków
roślin. Z tego 80% zwierząt
i roślin to gatunki endemiczne (można je zobaczyć
tylko tu)
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 Z jeziora wystaje 27 kamienistych wysp (największą jest Olkhon, który jest
czwartą największą wyspą
na świecie wyłaniającą się
z jeziora (ma 70 km długości)
 W zimie Bajkał całkowicie
zamarza (otwierane są tzw.
zimniki – drogi na lodzie, po
których można przejechać
samochodem z jednego

brzegu jeziora na drugi
 Według jednej z legend,
Bajkał powstał od uderzenia
gigantycznego meteorytu,
według innych kąpiel w nim
(latem temperatura wody
wynosi maksymalnie 8
stopni) przedłuża życie
 znajduje się na Liście
Światowego Dziedzictwa
UNESCO.

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki

3
18.12.2018 13:00

