
Південь

Передгір’я Альп розташовані на півдні Німеччини. Багато 
туристів приїжджають сюди влітку, щоб помилуватися 
горами під час піших прогулянок, а взимку – щоб покататися 
на лижах. Тут також знаходиться найвища гора Німеччини – 
Цугшпітце заввишки 2962 метри, яка межує безпосередньо 
з Австрією.
Багато людей асоціюють традиції та культуру півдня, 
зокрема із землею Баварія. Ледерхозен і спеціальна сукня – 
дірндль – є такою ж частиною образу, як і своєрідний діалект 
або замки баварського короля Людвіга II. Найвідоміший із 
них – замок Нойшванштайн, який також послужив моделлю 
для діснеївського замку.
Типову картину Баварії щороку дає Октоберфест у Мюнхені, 
який приваблює безліч туристів. Тут особлива увага 
приділяється традиціям, смачному пиву та великій кількості 
їжі. Особливою баварською стравою є Вайсвурст (біла 
ковбаса).
Найбільше озеро Німеччини також розташоване на півдні: 
Боденське озеро. Його береги також знаходяться в Австрії 
та Швейцарії. Тут бере початок Рейн. Боденське озеро 
– дуже популярне місце відпочинку не лише тому, що в 
ньому можна купатися, а й плавати на яхті. Погода також 
приваблює багатьох на це озеро, оскільки це один із 
найтепліших регіонів Німеччини.
Федеральна земля Баден-Вюртемберг розташована на 
Боденському озері. Тут також розташований Шварцвальд, 
який проходить уздовж кордону із Францією. Шварцвальд 
– дуже популярний район для піших прогулянок. Для нього 
характерні не надто високі гори, безліч лісів та популярні 
озера для купання.
Крім того, годинник з зозулею, який багато туристів 
відвозять із собою додому, родом зi Шварцвальду. 
Щогодини по годиннику з маленького будиночка виходить 
маленька дерев’яна зозуля і видає свій характерний поклик 
демонструючи котра зараз година.

Делікатесом з Баден-Вюртемберг є шпецле. Це локшина, 
яка дуже популярна з м’ясними стравами, такими як 
жарке або гуляш. Але й самі по собі шпецле дуже смачні. 
Багато людей люблять їсти їх з невеликою кількістю соусу 
або зі шматочком вершкового масла, що розтанув на 
теплому шпецле . У Баварії також успішно грають у футбол. 
Найкращий футбольний клуб родом із Мюнхена. У всьому 
світі вболівальники знають футбольний клуб „Баварія 
Мюнхен“ та багатьох його гравців.

Der Süden

Ganz im Süden Deutschlands befindet sich das Voralpenland. 
Hier kommen viele Touristen im Sommer, um die Berge beim 
Wandern zu entdecken und im Winter, um Ski zu fahren. Hier 
befindet sich auch der höchste Berg die Deutschlands: Die Zug-
spitze, die 2.962 Meter hoch ist und direkt an Österreich grenzt.

Viele verbinden die Tradition und Kultur im Süden besonders 
mit dem Bundesland Bayern. Lederhosen und ein besonderes 
Kleid – das Dirndl – gehören ebenso zu dem Bild, wie der eigen-
tümliche Dialekt oder die Schlösser vom bayerischen König Lud-
wig II. Das berühmteste ist Schloss Neuschwanstein, das auch 
Vorbild war für das Disney-Schloss.
Ein typisches Bild von Bayern gibt jedes Jahr das Oktoberfest 
in München, das viele Touristen anlockt. Gerade hier wird ein 
besonderer Wert Brauchtum, gutes Bier und viel Essen gelegt. 
Eine besondere bayerische Spezialität ist die Weißwurst.

Ganz im Süden liegt auch der Deutschlands größter See: Der Bo-
densee. Seine Ufer liegen auch in Österreich und der Schweiz. 
Außerdem entspringt hier auch der Rhein. Der Bodensee ist ein 
sehr beliebtes Urlaubsziel, nicht nur, weil man in ihm schwim-
men oder auf ihm segeln kann. Auch das Wetter lockt viele an 
den Bodensee, da er zu den wärmsten Regionen Deutschlands 
gehört.
Auch am Bodensee liegt das Bundesland Baden-Württemberg. 
Dort befindet sich auch der Schwarzwald, der entlang der Gren-
ze zu Frankreich verläuft. Der Schwarzwald ist ein sehr beliebtes 
Gebiet zum Wandern. Nicht zu hohe Berge, viele Wälder und be-
liebte Badeseen sind typisch für ihn.

Zudem stammen aus dem Schwarzwald die Kuckucksuhren, die 
viele Touristen mit nach Hause nehmen. Zu jeder vollen Stunde 
kommt ein kleiner Holzkuckuck aus einem Häuschen und gibt 
seinen typischen Ruf so oft von sich, wie es spät ist.

Eine Delikatesse aus Baden-Württemberg sind Spätzle. Das 
sind Nudeln, die sehr gerne zu Fleischgerichten, wie etwa Bra-
ten oder Gulasch serviert werden. Aber auch allein schmecken 
Spätzle sehr gut. Viele essen sie dann gerne mit ein bisschen 
Soße oder lassen ein Stück Butter auf den warmen Spätzlen 
schmelzen.

Auch in Bayern wird erfolgreich Fußball gespielt. Der beste Fuß-
ballverein kommt aus München. Überall auf der Welt kennen die 
Fans den FC Bayern München und viele seiner Spieler. 


