Kostenlose Kopie / Ingyenes példány

Szabadka es Palics
SZECESSZIÓS SÉTA

Subotica and Palic
SECESSION ZU FUSS

1. Dan / Day

2. Dan / Day

Szabadka a helyi és a külföldi
látogatók körében a szecesszió
városaként ismert. Azonban ez
a város nemcsak a csodálatos
épületeiről ismert hanem a
rendezvényeiről
a
gazdag
gasztronómiájáról
és
a
vendégszerető
polgárairól
is.
Szánjanak rá egy napot hogy
megnézzék a
Városházát, a
Zsinagógát és a Reichel Palotát,
valamint a Szabadka szívében
található sok más szecessziós
épületet, majd a séta után
pihenjenek meg a sok kis étterem
és kávézó egyikében.

Másnap javasoljuk, hogy látogassa
meg
Palicsot, és fedezze fel
mindazt a szépséget, amelyet ez a
tó és a környezete kínál. Menjenek
át a Víztorony széles kapuja
alatt, amely Palics szimbóluma.
Haladjon tovább a gyönyörű Nagy
Parkon kertesztül amely a Nagy
Terasz felé vezet. Ahogy folytatja a
sétát a tó partja felé, a Zenepavilon,
az Emlékkút, a Női Strand fogadja
Önt ... Merüljön el a szecesszió
mesebeli
világában.
Élvezze
valamelyik helyi fogadó vagy
tanyacsárda vendégszeretetét.

Subotica
ist
unter
den
einheimischen und ausländischen
Besuchern als die Stadt der
Sezession
bekannt.
Neben
seinen
prächtigen
Gebäuden
ist es jedoch auch eine Stadt
der
Manifestationen,
der
reichen Gastronomie und der
gastfreundlichen Bürger. Machen
Sie einen Tagesausflug zum
Rathaus, zur Synagoge und zum
Reichspalast sowie zu vielen
anderen Sezessionsgebäuden im
Herzen von Subotica und machen
Sie dann eine Pause in einem der
vielen Restaurants oder Cafés.

Am nächsten Tag empfehlen wir
Ihnen, nach Palic zu fahren und
die ganze Schönheit dieses Sees
zu entdecken. Gehen Sie durch
die breiten Tore des Wasserturms,
der ein Symbol von Palić ist, und
durch den wunderschönen Großen
Park, der Sie zur Großen Terrasse
führt. Wenn Sie Ihren Spaziergang
zum
Seeufer
fortsetzen,
werden Sie vom Musikpavillon,
dem
Gedenkbrunnen,
dem
Frauenstrand begrüßt ... Tauchen
Sie ein in die Märchenwelt der
Sezession. Genießen Sie etwas
Mangold oder Salat.

