
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Η ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ...



Η Ολλανδία έχει έκταση 33.491 τετ. χλμ ξηράς και, αν 

ληφθεί υπ' όψιν και το 20% της θαλάσσιας έκτασης 

συνολική επιφάνεια: 41.526χλμ. Η μισή χώρα βρίσκεται 

λιγότερο από ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, ενώ το 1/4 κάτω από το επίπεδο της 

θάλασσας. Το ψηλότερο σημείο της χώρας είναι το 

Φάαλσερμπερχ (Vaalserberg) στα νότια της χώρας, 

στα σύνορα με το Βέλγιο και τη Γερμανία και έχει 

υψόμετρο μόλις 321 μέτρα.



• Το κλίμα είναι ωκεάνιο με δυτικούς ανέμους ως επί το 

πλείστον. Οι βροχές είναι άφθονες όλο τον 

χρόνο(εκτός του χειμώνα), ενώ οι θερμοκρασίες είναι 

σχετικά ήπιες το χειμώνα και δροσερές το καλοκαίρι.



Η ολλανδια ειναι γνωστη για την παραγωγη 

λουλουδιων. Το πιο χαρακτηριστικο λουλουδη της ειναι 

η τουλιπα, η οποια φυτευεται σε μαγαλα ποσοστα 

καθε χρονο. Πολυ γνωστο ειναι και το φεστιβαλ 

λουλουδια οπου κανεις θα δει πολλα ειδη λουλουδιων.



ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ ΧΩΡΑ...



• ερίπου το 60% της συνολικής της έκτασης καλύπτεται 

από τις Άλπεις και άλλα μικρότερα βουνά. 

Ομαλότερο είναι το ανάγλυφο στα ανατολικά -

βορειοανατολικά της χώρας όπου εκτείνεται η 

πεδιάδα του Δούναβη. Στο κέντρο εκτείνεται η 

οροσειρά του Ψηλού Τάουερν, με την ψηλότερη 

κορυφή της χώρας, το Γκροσγκλόκνερ με ύψος 

3.800 μέτρων, οι Άλπεις Έτσταλερ με μεγαλύτερη 

κορυφή την Βιλντσπίτζε (3.770 μέτρα), οι Άλπεις 

Στουμπάιερ και οι Νορικές Άλπεις. Στον νότο 

εκτείνονται οι Καρνικές Άλπεις και οι Άλπεις 

Καραβάνκεν με κορυφές άνω τον 3.000 μέτρων.



• Το κλίμα της Αυστρίας είναι γενικά ηπειρωτικό με 

συχνές βροχοπτώσεις, ειδικά στις Άλπεις, όπου τα 

ύψη βροχής και χιονιού είναι πολύ μεγάλα. Στα 

ανατολικά το κλίμα είναι πιο κρύο, με παγωμένους 

χειμώνες, ενώ στα δυτικά είναι πιο ήπιο με δροσερά 

καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Σε υψόμετρο πάνω 

από 3.000 μέτρα τα χιόνια δεν λιώνουν και 

σχηματίζονται παγετώνες και συμβαίνει να χιονίζει 

ακόμη και τον Αύγουστο. 



Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ
• Το Κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ 

• Το κάστρο του Λίχτενσταϊν

• Το Σλος Χάρτχαϊμ



• ΠΗΓΗ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 


