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MUNCHEN
Este capitala landului Bayern cu o populatie
de 1.3 mil loc, care este si cel mai mare land
din tara.Al treilea oras ca marime din
Germania Munchen este denumit si RomaGermaniei datorita multitudinii arhitecturale
si si vastei istorii ( orasul are peste 50 de
muzee).
Cateva muzee interesante ar fi : Gliptoteka
cu o colectie de arta greaca si
romana, Pinoteca cu cea mai bogata colectie
de picturi din Germania, Muzeul Armatei,
Muzeul stiintelor naturale si tehnice,
Colectia Numismatica, Muzeul national
Etnografic. Exista si muzee de jucarii.
vanatoare, pescuit, muzee de instrumente
muzicale si de moda.

Oktoberfest este cea mai mare sarbatoare a Gemaniei si prin avengura ei cea mai vizitata din lume si
atrage in cele 4 saptamini de desfasurare peste 6 milioane de turisti. Sarbatoarea incepe spre sfarsitul
lunii Septembrie si se termina in 17 Octombrie. Prima data a avut loc in anul 1810 in onoarea
casatoriei printului Bavariei Ludwig cu printesa de Sachsen-Hildburghausen Therese. Festivitatile
incepusera atunci pe data de 12 octombrie si s-au sfarsit in 17. In urmatorii anisarbatoarea sa repetat si
prelungit in fiecare an iar mai tarziu a ajuns sa inceapa deja in luna Septembrie( nu in ultimul rand si
datorita vremii mai bune in luna septembrie).
München este o populara destinatie turistica, fiind numita capitala secreta a Germaniei. Piata Maria
(Marienplatz; numita dupa coloana cu statuia Maicii Domnului din centrul piatetei), cu noua si vechea
primarie, atragatoare prin turnurile lor, în turnul principal al primariei noi fiind adapostit mecanismul
cu statuete si clopotei (Rathaus-Glockenspiel), un ceas ornat care misca figurine care reprezinta scene
medievale si este actionat la anumite ore. Peterskirche (biserica Sf. Petru) este cea mai veche biserica
din centru. Totusi catedrala Frauenkirche este cea mai faimoasa biserica din centrul orasului, prin
spectaculoasa sa arhitectura medievala (sec. XV).
Capitala Bavariei are mai multe muzee de arta, printre care si Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, si
Pinakothek der Moderne cuprinse în cartierul muzeal Kunstareal.
Alte cladiri celebre din München sunt Frauenkirche (Catedrala Doamnei Noastre) si Olympiaturm
(Turnul Olimpic, un turn impozant, ceva mai scund decât cel din Berlin, cu restaurant si cu antene de
transmisiuni radio si TV) de lânga stadionul si satul olimpic.

Muzeul BMW din Munchen - In apropiere de Olympiapark se gaseste sediul companiei
Bayerische Motoren Werke AG cunoscuta in toata lumea sub numele de BMW, una dintre cele mai
mari companii din Munchen si printre cele mai cunoscute marci de automobile. Fondata in 1913, firma
BMW a inceput sa produca motoare de avioane in anul 1917 pentru ca in 1923 sa inaugureze productia
de motociclete. Abia in anul 1928 compania BMW inceape sa produca masinile care ii aduc faima
mondiala in zilele noastre.
La scurta vreme dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, fabricile BMW au fost dezasamblate de catre
Fortele Aliate si companiei i s-a permis sa produca numai aparate de uz casnic si biciclete. In 1950,
BMW s-a intors la productia de masini si dupa un inceput ezitant, compania s-a axat pe productia de
masini de lux, devenind in scurt timp unul dintre cei mai admirati producatori din lume.
Una dintre cele mai importante atractii turistice din Munchen este turnul cu patru cilindri al cladirii
BMW si Muzeul BMW situat in imediata apropiere. Muzeul prezinta evolutia tehnica a productiei de
masini si motociclete si de asemenea pune accentul pe cateva momente importante din istoria
companiei. Multe masini si motociclete vechi sunt expuse pe o rampa in spirala situata pe interiorul
cladirii cilindrice a muzeului. Printre masinile expuse aici se numara un Dixi din 1928, un Isetta si
multe masini sport cum ar fi un BMW 328, cunoscut pentru victoria sa in cursa istorica Mille Miglia
din Italia. Desigur sunt expuse si modele mai recente cum ar fi un BMW 850.
Cladirea principala de birouri a companiei a fost proiectata de arhitectul Karl Scwarzer care a avut
ca sursa de inspiratie un motor cu patru cilindri. Turnul din aluminiu a fost terminat in 1972, chiar
inainte ca Jocurile Olimpice sa se desfasoare in Olympiapark, chiar langa sediul BMW.
In 2008 BMW a deschis inca o atractie importanta, chiar peste drum de sediul companiei, intr-o
structura noua, foarte moderna: BMW Welt (Lumea BMW). In complexul multi-functional noii
proprietari de BMW isi pot ridica masina iar turistii pot vizita expozitii de masini si inovatii
tehnologice in Markenwelt. Cladirea care este legata de Muzeul BMW printr-un pod pietonal este si
locul in care se gasesc cateva restaurante si magazine cu tematica BMW.
Peterskirche, Biserica Sfantul Petru din Munchen - Cunoscuta sub numele Alte Peter
(Batranul Petru), Biserica Sf Petru din Munchen este cea mai veche biserica din capitala Bavariei.
Construita in 1180, aceasta biserica a avut o istorie tumultoasa si foarte interesanta, iar astazi continua
sa fie o atractie turistica importanta si sa se bucure de o mare popularitate printre localnici. Construita
pe locul unei manastiri din secolul al 8-lea, Peterskirche a fost proiectata in stil romanesc.
Calugarii fostei manastiri numeau aceasta zona Peterbergl, sau Dealul lui Petru, astfel ca un
nume asemanator a fost dat si bisericii dupa ce aceasta a fost ridicata. Aceiasi calugari au dat si
numele actual al orasului intrucat Munchen deriva din Monch, cuvantul german pentru calugar.
Biserica construita in mare parte din lemn a rezistat aproximativ 150 de ani inainte ca un foc sa o
distruga in totalitate. In urmatorii 40 de ani (1328-1368) biserica a fost reconstruita si i-au fost
adaugate o multime de motive gotice. Biserica si-a pastrat splendoarea gotico-romanesca pentru
urmatoarele trei secole, fiind adaugata doar o clopotnita renascentista in secolul al 17-lea. La scurta
vreme dupa aceea, un cor in stil baroc a fost adaugat iar un secol mai tarziu intreaga biserica a fost
complet renovata - de data aceasta intr-un stil rococo mai elaborat. Aproape de sfarsitul celui de-al
Doilea Razboi Mondial, biserica a fost aproape complet distrusa iar reconstructia sa a inceput la scurta
vreme dupa aceea, fiind terminata abia in anul 2000.De-a lungul anilor Peterskirche a strans un numar
impresionant de opere de arta iar multe dintre ele au supravietuit vremurilor grele prin care a trecut
biserica. Turistii pot vedea sculpturi din secolul al 15-lea apartinand artistului Erasmus Grasser si
tablouri ale lui Johann Baptist Zimmerman.

