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Ebben a számunkban,  Németországnak 
csaknem az egyik legszebb tartományát fogjuk 
ismertetni, illetve 5 darab nevezetességet 
mutatunk be Észak-Rajna-Vesztfáliából. 
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Észak-Rajna-Vesztfália 

Északon és északkeleten Alsó-Szászországgal, 

délkeleten Hessennel, délen Rajna-vidék-Pfalzcal, 

nyugaton Belgiummal és Hollandiával szomszédos. 

Körülbelül 17,6 milliós lakosságával a 

legnépesebb német tartomány, a 34 110 km²-es 

területével a negyedik legnagyobb. A vidék gazdag 

kulturális értékekben, műemlékekben és 

műkincsekben is. A régmúlt korok emlékeit 

gondosan ápolják a tartományban. 
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Az 5 legtutibb látnivaló amit önnek 

is látnia kell 

1.   A KÖLNI DÓM 

A képen a Kölni dóm látható. Tornyai több mint 150 méter 

magasak és csúcsával együtt 157 méteres magasságával 

Németország második és a világ harmadik legmagasabb 

temploma. A 

gótikus épületet 

1248. augusztus 

15-én, 

Nagyboldogassz

ony ünnepén 

kezdték építeni 

Gerhard von Rile 

építőmester 

tervei szerint, a 

minta az amiens-

i katedrális volt. 

Benne található 

a 24 tonnás Szent Péter-harang, mely a világ legnagyobb 

szabadon lengő harangja.[2] Németország legnépszerűbb 

látványosságainak egyike:2004-ben körülbelül hatmillió 

látogatója volt. Egy életre szóló élmény lehet magas tornyait, s 

hatalmas, festett üvegablakait a valóságban is látni 
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2.  A Corveyi apátság 
 
 

 
  

Corvey hajdani benedekrendi apátság 
Höxterben, Németország Észak-Rajna-
Vesztfália államában. Corvey volt az 
egyik legjelentősebb Karoling-kori 
kolostor,[1] itt volt az ország egyik 
leggazdagabb könyvtára és számos 
püspök került ki az apátságból. 822-
ben a szerzetesek áthelyezték 
székhelyüket a mai Corvey helyére, 
ahol aztán a 9.-10. században 
kialakult Észak-Európa keresztény 
kultúrájának egyik legjelentősebb 
központja. 823-ban a Corbie-i 
anyakolostor ideküldte tanítani és 
prédikálni Ansgart, a későbbi hamburg-
brémai püspököt. 833-ban Corvey 

pénzverési jogot kapott. 
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3.  Aacheni  dóm 

 
Az aacheni dóm, egyike a császári katedrálisoknak, 

Észak-Európa legrégebbi arkkatedrálisaAachen 800-ban 

lett Nagy Károly frank király székhelye. Elkezdődött a 

kápolna építése egy római fürdő helyén. Az építés öt évig 

tartott. A mű elkészültekor III. Leó pápa felszentelte a 

kápolnát. 1350 körül a nyugati tornyot kiépítették gótikus 

formákkal, magas piramissal és szegélytornyocskákkal, és 

összekapcsolták az Oktogonnal az ereklyék bemutatása 

miatt. A második világháborúban az aacheni belvárossal a 

dóm is ki volt téve az angol légierő csapásainak. Súlyosan 

károsodott a gótikus főhajó, és tönkrementek az 

üvegablakok is. E dómhoz rengeteg monda is kapcsolódik. 
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4. Augustusburg és Falkenlust kastélyok 
 

Az Augustusburg és Falkenlust kastélyok a Rajna-vidéki 

Brühl város keleti felén találhatóak, és a régió 

legjelentősebb barokk és rokokó műemlékei közé 

tartoznak. A két kastélyt a kastélyparkon áthaladó 

sétány köti össze. Az Augustusburg kastély kontytetős, 

háromszárnyas épület, amely egy díszudvart fog közre. 

Az északi és déli szárny homlokzata a német barokk 

legjelentősebb alkotásai közé tartoznak.Az első emeleti 

gárdatermet sárga és zöld márványstukkók díszítik és 

oszlopok tagolják. A mennyezeti freskó Carlo Carlone 

alkotása. Az egész terem a Wittelsbach család dicsőségét 

hirdeti. A Falkenlust vadászkastély főépületének a 
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tetején egy kilátó található, ahonnan a sólyomvadászatot 

lehetett figyelemmel kísérni. A főépületet két 

melléképület kíséri, ahonnan egy-egy kovácsoltvas rács 

ível előre. 

 

5.                zeum Ko  ln 

A város 

leglátogatottabb múzeuma. 1993-ban alapították, s 

2018 októberében ünnepelték a 25. évfordulóját. Az 

épület hatalmas, 4000 négyzetkilóméter. A maják 

ősi csokoládé italukat is itt lehet kipróbálni. Évente 

több ezren keresik fel a múzeumot. Nagyon 

kedvezőek az árak s 6 éves kor alatt ingyenes a 

belépés. 
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Lapszerkesztő: Kiss Lilla 

  

  

 

  


