


• Starý kontinent je plný veľmi pestrých a 
krásnych dedín. Z dedín, čokoládových domov 
Nemecka, cez krásne a farebné dediny v 
severských krajinách, pekných pobrežných 
miest Talianska, úchvatné horské dediny vo 
Švajčiarsku, stredoveké dediny Španielska, či 
národy príbehu Francúzska, existuje mnoho 
pekných dedín na tomto zozname, ale len 25 
bolo vybraných: 



Hallstatt je obec v regióne Salzkammergut v 
Rakúsku. V roku 1997, kultúrna krajina Hallstatt 
Dachstein bola pridaná do svetového dedičstva 
UNESCO. Jej krása je taká, že patrí do 
popredných zoznamov najkrajších dedín v 
Európe. 





Táto krásna a farebná rybárska dedina patriaca 
do oblasti známej ako Cinque Terre. Manarola je 
snáď najkrajšia z piatich dedín a zdá sa, že je tiež 
najstaršia, ako svedok je základný kameň kostola 
San Lorenzo a datuje sa do roku 1160. 





Táto krásna rozprávková obec patrí k regiónu 
horného Rýna Alsaska, Francúzsko. Pri 
prechádzke ulicami je radosť vidieť budovy v 
nemecko gotickom a ranno renesančnom štýle. 





Patriace do okresu Ansbach v štáte Bavorsko, 
Nemecko. Je to svetovo preslávená turistická 
atrakcie pre jeho dobre zachované stredoveké 
centrum, kde boli natočené filmy ako Chitty 
Chitty Bang Bang. Okrem toho krása Rothenburg 
ob der Tauber slúžil ako inšpirácia pre tvorbu 
produkcie Disney "Pinocchio". 





Je to pekná malá vidiecka obec zasadená v 
nádhernom údolí Funes Talianske Tirolska. Má 
malý a krásny kostol Santa Magdalena, jeden z 
najkrajších krajín a to nielen v Európe, ale po 
celom svete. 





San Gimignano je malá zastavaná stredoveká 
dedina (mestečko), postavená na vrchole kopca 
Toskánska v Taliansku. Charakteristickým rysom 
tohto krásneho mesta sú jej veže, čo je niečo ako 
európsky stredoveký Manhattan. Historické 
centrum San Gimignano bolo pridané do 
svetového dedičstva UNESCO v roku 1990. 

 





Deklarovaná v 70. rokoch, najkrajšie mesto v 
Nórsku. Reine je obchodný prístav od roku 1793 
a pravidelnou destináciou pre plavby v nórskych 
fjordoch. Nachádza sa na Lofoten ostrovoch, to 
je malebná dedina obklopená veľkolepými 
horami, nutnosťou pre všetkých, ktorí navštívia 
Nórsko. 





Bled je mesto ležiace na brehu jazera Bled v 
Julských Álpách (Slovinsko). Je známy pre svoje 
obľúbené ľadovcové jazero, hrady a kostoly v 
okolitých lesoch. Každým rokom láka rad 
turistov, mnoho z nich je európskej aristokracie. 





Jeho veľkolepá architektúra a jeho záliv, aby sa 
Mont Saint-Michel stal najnavštevovanejšie 
turistické miesto v Normandii a je jeden z prvých 
vo Francúzsku, s asi 3,2 milióna návštevníkov 
každý rok. Historická pamiatka z roku 1862 je 
Mont Saint-Michel. Od roku 1979 je na zozname 
svetového dedičstva UNESCO a je bezpochyby 
jedným z najkrajších dedín v Európe. 





Toto malé mesto, ktoré patrí na ostrov Santorini 
(Grécko), je odkaz pre svetový cestovný ruch. 
Stovky návštevníkov príde na Oia sledovať 
krásny západ slnka. Oia je tiež známy pre svoje 
biele domčeky na skale sopky a obľúbené 
kostoly s modrými kupolami. 





Gruyeres je historické mesto a magistrát vo 
švajčiarskom kantóne Fribourg. Areál sa 
nachádza spolu so svojimi budovami a jeho 
stredovekým hradom. Je to jedno z najkrajších 
dedín v Európe. 





Nórsky Mortsund je krásna enkláva, útočisko pre 
rybárov. Jeho mimoriadna krása zasadená 
uprostred prírody pozýva návštevníkov, ktorí 
nebudú chcieť opustiť túto krásu na odľahlej 
časti Európy. 





Alebo Chora Mykonos, ako to je tiež známe, je 
pekné mestečko patriace do ostrova Mykonos 
(Grécko). Jej krása je mimoriadna, skladá sa z 
malých bielych a štvorcových domov, ktoré sú na 
balkónoch, oknách a dverách lakované v rôznych 
farbách. Krivolakými uličkami pozývajú 
návštevníkov stratiť sa v nich. To je určite jedným z 
najkrajších dedín hodné Európy, aby bolo v tomto 
zozname. 





Tento malý príbeh dediny, sa nachádza v južnom 
Nemecku, na okraji Čierneho lesa, v okrese 
Ortenau, Bádensko-Württembersko. Jeho 
mimoriadna krása bola príležitosťou pre mesto a 
mesto bolo vybrané ako pozadie pre niekoľko 
filmov, ako je napr. Charlie a továreň na 
čokoládu. 





Táto dedina alebo mestečko len asi s 14.000 
obyvateľmi je jedným z najkrajších, malebných a 
nádherných kútov Belgicka. Nachádza sa na 
brehu rieky Moza a je vložená do skalných  
riečnych korýt, ktoré robia toto mesto v niečom 
jedinečné. 





Mestečko Freudenberg je možno jedno z najkrajších a 
najkúzelnejších miest v Nemecku a Európe. Je 
umiestnené v Siegen-Wittgenstein, v Severnom Porýní-
Vestfálsku. 

V centre obce, v časti zvanej Alter Flecken, môžete vidieť 
veľké množstvo zoradených domov v čiernej a bielej. 
Zoradené sú ako keby boli v radoch. To je 
najcharakteristickejší a najviac fotografovaný obraz 
Freudenbergu. 





Pre mnohých, vrátane básnika Williama Morrisa, 
Bibury je najkrajšia dedina v Anglicku. Ich domy 
z štrnásteho storočia dopravia vás do inej doby. 
Všetky si zaslúžia byť súčasťou tohto zoznamu. 





Toto krásne Talianske mesto sa nachádza na 
pobreží Kalábrie a je jedným z hlavných rysov 
talianskeho pobrežia. Jeden z jeho zvláštnych 
rysov je obrovský útes, ktorý má výhľad na pláž 
Tropea. 





Nachádza sa uprostred hôr, severozápadne v 
provincii Malaga (Španielsko). Toto mesto má 
tradíciu v býčich zápasoch a nachádza sa v 
privilegovanom prostredí. Dávne premostenie 
obrovského útesu, robí túto dedinu ako jednu z 
najkrajších dedín v Európe. 





Táto malá obec s iba 350 obyvateľmi sa 
nachádza vo Wiltshire, Anglicko. Toto útočisko 
pokoja a kľudu zaradilo obec medzi najkrajšie 
dediny v Európe. 





Je najvyššie a najkrajšie v kantóne Bern 
(Švajčiarsko), ktoré je vo výške 1650 metrov nad 
údolím Lauterbrunnen. 

Z tejto krásnej dediny môžete vidieť pohľadom 
na tri z najznámejších hôr vo Švajčiarsku: Eiger, 
Mönch a Jungfrau. Cestovný ruch je veľmi 
populárny v lete aj v zime. Mürren má populáciu 
len 450 ľudí, ale hotelovú kapacitu 2000 lôžok. 

 





Nachádza sa v Bretónsku, krásny príbeh dediny 
je známy nielen pre svoju krásu, ale aj pre  
známy a impozantný hrad, postavený okolo roku 
1008. 





Nachádza sa na úpätí útesu, na brehu rieky Dordogne, 
toto francúzske mesto postavené z prehistorických čias, 
je jedno z najkrajších dedín v Európe. Prežilo katastrofu 
v januári 1957, keď blok 5000 m3 skál sa oddelil a 
spadol do dediny, zničil tucet domov, zabil niekoľko ľudí 
a rozbil cestu na celé roky. La Roque-Gageac bol 
prestavaný s novým vzhľadom, ale bez toho, aby sa 
spreneveril svojej zvláštnosti, to mu umožnilo získať 
titul „z najkrajších dedín Francúzska". 





Je to jeden z piatich drahokamov, ktoré tvoria 
oblasť "Cinque Terre" (Taliansko); päť malých 
miest, ktoré tvoria dedičstvo ľudstva. Vybrať si 
jednu z piatich je takmer nemožná úloha. 
Vernazza je možno tá, ktorá má najlepšie 
zachovaný vzhľad morskej citadely. 





Táto stredoveká, celkom malá dedina len s 1097 
obyvateľmi sa nachádza v provincii Teruel 
(Španielsko), a zvyčajne zaujíma popredné 
miesto vo všetkých rebríčkoch najkrajších dedín 
v Španielsku. Je národnou kultúrnou pamiatkou 
od roku 1961. Je držiteľom Zlatej medaily za 
zásluhy vo výtvarnom umení 1996 a je 
navrhnutá k vyhláseniu v zozname svetového 
dedičstva UNESCO. 






