
Dzięki Austriakom
to możliwe!
Stworzyli złoty trunek,
który zawiera elektrolity 
nawadniające organizm. 

Raben Logistics Polska sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
tel.: +48 61 898 88 00, fax: +48 61 898 88 01
poland.info@raben-group.com

ZDROWE
PIWO?

 

www.raben-group.com

W Austrii wynaleziono również słynne rodzaje pieczywa.
Bułki kajzerki to przysmak nazwany na cześć cesarza
Franciszka Józefa Kaisera. Swoją ojczyznę
ma tam również, kojarzący się
głównie z Francją, croissant.

Zdrowe piwo, opery za darmo i kontrolowana kontrola biletów!
Raben zaprasza w podróż po Austrii!

Codzienne połączenia eksportowe z G l i w i c ,  W r o c ł a w i a  i  S o s n o w c a  do Wiednia z czasem 
dostawy 24-48 h w systemie door-2-door oraz z Gliwic do Enns  z czasem dostawy 48-96 h. W imporcie 

codzienne połączenia  z Wiednia do Gliwic w czasie dostawy 48 h w systemie door-2-door. 

Przewozimy drobnicę (zarówno paczki, jak i palety), dostawy częściowe oraz ładunki całopojazdowe (FTL). 
Obsługujemy projekty konsolidacyjne w celu optymalizacji kosztów. Transportujemy wiele grup produk-
towych, w tym żywność, towary przemysłowe oraz niebezpieczne (ADR). Posiadamy dedykowane 
rozwiązania dla produktów farmaceutycznych – dystrybucja na terenie całej Austrii.  

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE ZWYCZAJE 
PANUJĄ W AUSTRII I POZNAJ JĄ 

Z INNEJ STRONY



W Austrii znajduje się najmniejsze państwo świata, 
niestety przez nikogo nie uznane     .  W wiedeńskim parku 
Prater, na niewielkiej działce o średnicy około 8 m, 
ogrodzonej płotem z drutem kolczastym, znajduje się 
dom sferyczny, zbudowany przez artystę Edwina 
Lipburgera. W 1976 roku ogłosił powstanie niezależnej 
Republiki o nazwie Kugelmugel. .
Jest to jedna z większych 
atrakcji turystycznych. 

Przed II wojną światową między dwiema stolicami – 
Wiedniem oraz Bratysławą – kursował tramwaj
(ok. 70 km). Teraz tramwaju już nie ma.
Za to jest Raben!

Wiedza to potęga!

W Wiedniu istnieje
akademia seksu,
po której ukończeniu 
otrzymuje się
specjalny certyfikat.

Austria to ojczyzna maszyny do szycia, która 

została wynaleziona w 1818 roku. W Raben 

czasem też szyjemy… ofertę na miarę       Napisz

do nas w sprawie indywidualnej wyceny trans-

portu.

POZNAJ AUSTRIĘ
Z RABEN!

 
Pokój na każdy dzień roku?
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Ojczyzna
maszyny do szycia

Wiedeńczycy wiedzą, kiedy będzie 
kontrola biletów!
W lokalnej gazecie podawane są 
bowiem godziny, w których kontrolerzy 
odwiedzą publiczne środki transportu. 

Jeśli chcesz zobaczyć
największy szmaragd
na świecie, musisz
udać się do Wiednia.
Znajdujący się tam
ten szlachetny kamień
ma aż 2860 karatów!

Wiecie, że jeden z austriackich 
regionów – Tyrol – posiada 
taką samą flagę jak Polska? 

A flaga narodowa Austrii
jest jedną z najstarszych
na świecie. Pochodzi
z 1191 roku, czyli
ma prawie 900 lat! 

Warszawa po latach zbudowała

drugą linię metra, a austriacka 

miejscowość Serfaus również może 

się poszczycić swoją - wybudowaną 

dla 1150 mieszkańców . 

Nie masz biletu na wiedeńską operę?
Nic straconego! Przed nią wystawiany jest 

duży telebim, na którym każdy może na żywo 
obejrzeć transmisję przedstawienia.

Proszę bardzo! Letnia rezydencja Habsburgów –
Pałac Schonbrunn – ma aż 1440 pokoi.




