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П ОД  А Л П И Т ЕП ОД  А Л П И Т Е
Салзбург е град во северозападна Австрија на са-Салзбург е град во северозападна Австрија на са-

мата граница со Германија. Географската место по-мата граница со Германија. Географската место по-
ложба на Салзбург е на границата со Алпите и во го-ложба на Салзбург е на границата со Алпите и во го-
лемата средноевропска рамнина. Лоциран е на ре-лемата средноевропска рамнина. Лоциран е на ре-
ката Salzach и се дели на Стар град (Alstadt) и Нов ката Salzach и се дели на Стар град (Alstadt) и Нов 
град. Стариот град е преубав со катедралите, кои се град. Стариот град е преубав со катедралите, кои се 
изградени во стилот на готиката и барокот, а некои изградени во стилот на готиката и барокот, а некои 
се изградени во Х век. Во средниот век овој град бил се изградени во Х век. Во средниот век овој град бил 
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наречен и Северен Рим. Во текот на Вто-наречен и Северен Рим. Во текот на Вто-
рата светска војна многу од овие град-рата светска војна многу од овие град-
би, за жал, биле разурнати. Симбол на би, за жал, биле разурнати. Симбол на 
градот е старата тврдина "Hochensalz-градот е старата тврдина "Hochensalz-
burg", која се наоѓа на ридот Mochsn-burg", која се наоѓа на ридот Mochsn-
berg и таа се гледа од сите страни. Не -berg и таа се гледа од сите страни. Не -
когаш тврдината го ограничувала гра-когаш тврдината го ограничувала гра-
дот, но сега претставува туристичка ат-дот, но сега претставува туристичка ат-
ракција. Во името на градот се наоѓа и ракција. Во името на градот се наоѓа и 
еден германски збор за сол, кој пока-еден германски збор за сол, кој пока-
жува дека во околината на градот се жува дека во околината на градот се 
наоѓаат рудници за сол, кои по долго-наоѓаат рудници за сол, кои по долго-
годишните ископувања се затворени. годишните ископувања се затворени. 
Преводот на името на градот на сло-Преводот на името на градот на сло-
венски би бил Соленград.  Во него жи-венски би бил Соленград.  Во него жи-
веат околу 145.000 жители. веат околу 145.000 жители. 

Меѓутоа, овој град е познат и по тоа Меѓутоа, овој град е познат и по тоа 
што во 1756 година тука се родил слав-што во 1756 година тука се родил слав-
ниот композиторски гениј Волфганг ниот композиторски гениј Волфганг 
Ама деус Моцарт.Ама деус Моцарт.

Најдобро би било разгледувањето Најдобро би било разгледувањето 
на градот да го почнете од градската на градот да го почнете од градската 
твр дина "Festung Hohen Salcburg", до твр дина "Festung Hohen Salcburg", до 
која многу едноставно се доаѓа од цен-која многу едноставно се доаѓа од цен-
тарот на градот со неколкуминутно во-тарот на градот со неколкуминутно во-
зење со жичарница. Замокот е изграден зење со жичарница. Замокот е изграден 
во 1077 година, по наредба на принцот во 1077 година, по наредба на принцот 
Герхард и Хелфестеина, а тоа спаѓа меѓу Герхард и Хелфестеина, а тоа спаѓа меѓу 
најубавите градби во Европа. Погледот најубавите градби во Европа. Погледот 
од тврдината ви дава видик на барок-од тврдината ви дава видик на барок-
ниот стар град, во кој и денес се одр-ниот стар град, во кој и денес се одр-
жуваат најголемите фестивали. Целиот жуваат најголемите фестивали. Целиот 
град е претворен во пешачка зона и во град е претворен во пешачка зона и во 
центарот туристите имаат можност да центарот туристите имаат можност да 
најдат сè што ќе ги потсетува на овој најдат сè што ќе ги потсетува на овој 
град, и многу повеќе од тоа. Музеи, от-град, и многу повеќе од тоа. Музеи, от-
ворени трговски центри, ресторани, ворени трговски центри, ресторани, 
про давници со првокласна стока, места про давници со првокласна стока, места 
за опуштање и одмор, сè ова се наоѓа за опуштање и одмор, сè ова се наоѓа 
на левата страна од реката Salzach, на на левата страна од реката Salzach, на 
која е сместен градот. Салзбург е голем која е сместен градот. Салзбург е голем 
католички центар, што најдобро може католички центар, што најдобро може 
да се види по многубројните цркви, ка-да се види по многубројните цркви, ка-
де можете да се запознаете со хрис-де можете да се запознаете со хрис-
тијанската историја на овој дел од Ев-тијанската историја на овој дел од Ев-
ропа. Салзбург е светска престолнина ропа. Салзбург е светска престолнина 
на класичната музика и еден од европ-на класичната музика и еден од европ-
ските културни центри. Од 1877 година ските културни центри. Од 1877 година 
виенската филхармонија почна со одр-виенската филхармонија почна со одр-
жувањето на своите концерти во Салз-жувањето на своите концерти во Салз-
бург, главно, во чест на Моцарт, за по бург, главно, во чест на Моцарт, за по 
Првата светска војна да стане највисока Првата светска војна да стане највисока 
музичка сцена. Попусто е некого да го музичка сцена. Попусто е некого да го 
наговарате да го види, тоа е место кое наговарате да го види, тоа е место кое 
не смеете да го пропуштите.не смеете да го пропуштите.


