
Świat Wilhelminy
Margrabina Bayreuth, ukochana siostra Fryderyka Wiel-
kiego, pozostawiła w Bayreuth wspaniałe budowle, zam-
ki i ogrody oraz nasyciła miejscowość swoimi wizjami i 
artystycznym duchem. Warto odkryć świat Wilhelminy 
oglądając pełną obrazów, multimedialną inscenizację w 
Operze Margrabiów, znajdującej się na Liście Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO i uznawanej za najpiękniejszy 
barokowy teatr Europy. Możesz również odwiedzić pałac 
Neues Schloss wyróżniający się wspaniałymi wnętrzami 
w stylu rokoko oraz zachwycić się jednym z najpiękniejs-
zych pałacowych założeń ogrodowych Europy Środko-
wej, emanującym pięknem i fantazją. M A R K E T I N G  &  T O U R I S M U S  G M B H
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Czy wiecie, że… 
 … pierwszy festiwal odbył się właśnie w Bayreuth?
 … król Ludwik II Bawarski był pierwszym gościem festiwalu?
 … Opera Margrabiów została wpisana na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO?
 … Napoleon Bonaparte zabrał ze sobą z Opery Margrabiów 

wspaniałą, granatową aksamitną kurtynę, gdyż tak mu się 
spodobała?

 … wieża kościoła pałacowego powstała w roku 1565/66 wg planów 
Leonardo da Vinci?

 … kuzynka Mozarta, Bäsle, z którą prowadził bogatą 
korespondencję, mieszkała w Bayreuth?

 … region położony na zachód od Bayreuth posiada więcej browarów 
niż jakikolwiek innych kraj europejski? W ponad 200 browarach 
waży się metodą rzemieślniczą więcej niż 1000 różnych gatunków 
piwa.

 … miejscowość z największą liczbą browarów przypadających na 
kilometr kwadratowy na świecie znajduje się w powiecie Bayreuth?

 … wg księgi rekordów Guinnessa największe na świecie muzeum 
piwowarstwa znajduje się w Bayreuth?

 … takie fi lmy jak „Farinelli – ostatni kastrat“, „Czerwień rubinu“ oraz 
niemiecka komedia romantyczna „Wen die Liebe triff t“ zostały 
nakręcone w Bayreuth?
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W centrum Europy

Bayreuth leży w środku 
Europy, w samym sercu 
Niemiec. Dobry i szybki 
dojazd samochodem zape-
wniają autostrady federal-
ne A9 oraz A70. Najbliższy 
port lotniczy znajduje się 
w Norymberdze. Pociągi 
Deutsche Bahn kursują 
pomiędzy Bayreuth a No-
rymbergą co godzinę.
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W … jak Bayreuth
Światową sławę Bayreuth zawdzięcza Festiwalowi 
Wagnerowskiemu. Zarówno w willi „Haus Wahnfried”, 
jak i w muzeum Ryszarda Wagnera dzięki jedynej w 
swoim rodzaju koncepcji muzealnej odkryjesz muzy-
czny geniusz Wagnera na nowo. Liczne uniesienia 
oferuje wyjątkowa Opera Margrabiów, od 2012 roku 
znajdująca się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Kulinarne przyjemności zapewnią smacz-
ne miejscowe kiełbaski i piwo pszeniczne jasne Mai-
sel´s Weisse. Relaks oferują nasze termy Lohengrin. 
W jak Bayreuth to kultura na wyciągnięcie ręki oraz 
kulinarne rozkosze podniebienia!
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Muzeum Ryszarda Wagnera z willą Haus Wahnfried 
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Wagner do potęgi trzeciej
Każdego lata Bayreuth staje się ważnym ośrodkiem 
kulturalnym przyciągającym gości z całego świata. 
Pierwszy Festiwal Wagnerowski wyznaczył odpow-
iedni kierunek: dziś, tak samo jak w roku 1876, prawd-
ziwym przeżyciem jest obcowanie z muzyką Wagnera 
w miejscu, w którym tworzył on swoje dzieła. Przyjedź 
do teatru operowego w Bayreuth i zgłęb tajemnicę jego 
wyjątkowej akustyki! W muzeum Ryszarda Wagnera 
zanurz się w czasy mu współczesne oraz zapoznaj się 
z bogatą historią Festiwalu Wagnerowskiego. Idź na 
spacer trasą prowadzącą wzdłuż oryginalnych miejsc 
akcji, rozpoczynającą się przy willi Haus Wahnfried, a 
kończącą obok teatru operowego.

Kiełbaski i piwo pszeniczne
Bayreuth leży w sercu regionu smakoszy, Górnej 
Frankonii, znanej z szeregu specjałów lokalnych 
i regionalnych, zaś największa ilość browarów 
przypadająca na kilometr kwadratowy stanowi swoisty 
rekord świata. Różnorodność gatunków piwa dostępnych 
w Bayreuth zachwyci każdego, tym bardziej że region 
ten słynie nie tylko z piwa, ale i z ogromnej ilości piekarni 
oraz wędliniarni. Spróbuj frankońskich specjałów, takich 
jak mięsne dania Schäufele, Krenfl eisch lub smaczne 
Bayreuther „Brodwerschd“, także i dziś przyrządzanych 
na sposób naszych babć. Gastronomiczne punkty 
Bayreuth sprawią, że Twoja podróż również pod względem 
kulinarnym stanie się niezapomnianym przeżyciem!

Opera Margrabiów – od 2012 zabytek wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO


