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ELŐSZÓ

A történelmi, a kulturális és a természeti szépség írja le talán a legjobban a
németországi nyaralás lényegét. A számos történelmi városnak és
kisvárosnak, valamint rengeteg erdőnek és hegynek köszönhetően a
látogatók el vannak kényeztetve, amikor egy egyedülálló hely látogatásának
kiválasztásáról van szó.
Németország népszerűsége utazási célpontként az újraegyesítése óta
folyamatosan nőtt a nemzetközi látogatók körében. Az 1990-es évek elejétől
2019-ig a németországi utazások száma 34,4 millióról 89,9 millióra
emelkedett. Németország nemzetközi összehasonlításban is első helyen áll:
az európaiak legnépszerűbb kulturális és városlátogatási célpontja, az
elsőszámú nemzetközi vásárhelyszín, a konferenciák tekintetében Európában
első helyen áll, a luxusutazások vezető európai célpontja és a második
legnépszerűbb utazási desztináció az európai fiatalok körében.

Ennek a kulturális útikönyvnek a célja a németországi kulturális útvonalak
bemutatása (összesen 6 ország – 6 kulturális útikönyv)
A Digitális Útvonalak eszközzel egy sor útvonalat térképeztünk fel, amelyek
segítségével a látogatók megtapasztalhatják Németország kulturális
örökségét. Felfedezheted az építészetet, az érdekes régészeti lelőhelyeket,
valamint a természeti és ökoturisztikai látványosságokat

elyek
ulturális

lőhelyeket,
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BEVEZETÉS

A történelmi, a kulturális és a
természeti szépség írja le talán a
legjobban a németországi nyaralás
lényegét. A számos történelmi
városnak és kisvárosnak, valamint
rengeteg erdőnek és hegynek
köszönhetően a látogatók el vannak
kényeztetve, amikor egy egyedülálló
hely látogatásának kiválasztásáról
van szó.

The Zwinger palace in Dresden

TEnnek a kulturális útikönyvnek a célja a németországi
kulturális útvonalak bemutatása (6 ország összesen hat
kulturális útikönyve).

Ez az útikönyv három kulturális útvonalat tartalmaz 36
kulturális helyszínnel.
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3 KULTURÁLIS ÚTVONALAT

36 KULTURÁLIS HELYSZÍNNEL

TÉRKÉP
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CSINÁLD ÚGY, MINT EGY HELYI!

Mit csinálsz, ha egy munkahelyi/iskolai/stb. megbeszélés reggel 8
órakor kezdődik?

Mi az első gondolat , ami eszedbe jut, amikor meglátsz egy
"Volkswagen" reklámot?

MENNYIRE VAGY NÉMET?

a)5 perccel korábban jelenek meg.
b) Mit? Találkozó volt?
c) Pont időben érkezek.

Milyen gyakran iszol szénsavas italokat?

a)Létezik szénsavmentes víz? ( Fúj )
b) Soha
c) Sokszor

a)Ó, nézd csak, egy újabb reklám. (sóhaj)
b) Hmm. Érdekes kivitelezés!
c) NÉMET LÉLEMÉNYESSÉG!
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Töltsd ki a kvízt!Töltsd ki a kvízt!Töltsd ki a kvízt!



A háztartásodban vannak szabályok?

a)Igen, és mi "Verboten and Non-Verboten" listának hívjuk. 
b) Szabályok? Milyen szabályok? 
c) A szabályaink szigorúak, de nincs túl sok belőlük.

Mi a véleményed a német nyelvről?

a)Olyan dühösen hangzik! 
b) Sokkal szebb és költőibb, mint a francia vagy az olasz.
c ) Ez csak egy másik nyelv számomra.

IHa 0 vagy 1 helyes választ értél el: újra kell próbálkoznod. Addig is szerezz
magadnak egy sört, sült kolbászt és fehér spárgát!

Ha 2 vagy 3 helyes választ értél el: többet kell megtudnod Németországról.
Próbálkozz keményebben!

Ha 4 vagy 5 helyes választ értél el: Gratulálunk! Lapozz a következő
fejezetekhez, és tudj meg többet Németországról!

Válaszok: 1) a 2) a 3) c 4) a 5) b
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GASZTRONÓMIA

A német gasztronómia minden bizonnyal izgalmasabb, mint azt a
legtöbb látogató elvárná. Az étkezési kultúrában általában vannak
regionális eltérések, ami egy ilyen nagy ország esetében nem meglepő.
Ennek ellenére a legtöbb német recept nagy hangsúlyt fektet a kenyérre,
a burgonyára és a húsra, valamint sok zöldségre, például káposztára és
kelkáposztára. A sütemény, a kávé és a sör is nagy népszerűségnek
örvend – amely kedvez a látogatóknak.

Brot & Brötchen Käsespätzle Kartoffelpuffer & Bratkartoffeln

Rouladen Schnitzel Eintopf Sauerbraten

Brezel Schweinshaxe Bratwurst

Német Konyha

17



Eierlikör Beers from BavariaRadler beer

Schwarzwälder
Kirschtorte

Apfelkuchen Mohnstrudel

Lebkuchen

Kaiserschmarrn Stollen

German
gluhwein

Eiskaffee

Kinderpunsch

Italok

Sütemények
és

desszertek
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NYELV

Németország hivatalos nyelve a német. A német a világ egyik legfontosabb
nyelve. Ez a legtöbbet beszélt anyanyelv az Európai Unión belül, és széles
körben oktatják idegen nyelvként, különösen az európai kontinensen, ahol ez
a harmadik legtöbbet tanított idegen nyelv.

Íme néhány német szó és kifejezés:

Magyar German
Szia Hallo

Berlin Berlin

Egészségére Prost

Jó reggelt kívánok Guten Morgen

Jó éjszakát Gute Nacht

Igen/Nem Ja/Nein

Köszönöm Danke

Szívesen Bitte

Rendben Okay

Hogy vagy? Wie geht es dir?

Hol van a ...? Wo ist der/die/das... ?

Kérem a számlát Die Rechnung bitte
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KULTURÁLIS ÚTVONALAT
AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN
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A FREEONTOUR egy útitárs kempingezéshez - nem csak az utazás alatt,
hanem a lakóautóval vagy lakókocsival való túra előtt és után is. A
FREEONTOUR az utazási inspirációt, a kempingezéssel és lakókocsizással
kapcsolatos gyakorlati információkat hasznos eszközökkel kombinálja az
utazás megtervezéséhez.

Ehhez átfogó kemping- és parkolókalauzt ajánlunk, több mint 22 000
kempinggel és közel 6 000 parkolóhellyel Európa-szerte, valamint egy
útvonaltervezőt. Természetesen a tervezett útvonalat navigációs készülékébe
is beletáplálhatja. A send-to-car funkciónkkal ez akár egyetlen kattintással is
lehetséges. Ha szeretné, útközben vagy a kempingezés után utazási naplóvá
is alakíthatja az útvonalát, és megoszthatja azt barátaival és rokonaival vagy
az egész FREEONTOUR közösséggel. Röviden: A FREEONTOUR az utazási
magazin, a kempingkalauz, az útvonaltervező és a kempinghely- és
parkolókalauz egyedülálló kombinációját kínálja.

Cím: Caravaning
Customer Connect /

FREEONTOUR Holzstr.
19 88339 Bad Waldsee

ECOTOURISM

SAARLAND

Tizenkét kulturális helyszín szerepel az Ecotourism Saarland első kulturális
útvonalán:

Kultur Route von Eisenach nach Weimar
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A Homburger Kallmuth Franconia egyik legjobb dűlője, sőt a szakértők,
köztük Hugh Johnson angol borpápa is a világ legjobb dűlői között tartja
számon. Ez a különösen kedvező geológiai és éghajlati adottságok
összjátékának köszönhető. Itt, a Mainfrankföld és a Spessart közötti
határvidéken a vörös homokkő fölött kagylós mészkő húzódik, és így olyan
talajszerkezetet biztosít, amely egyedülálló Frankföldön. A Main
kanyarulatában fekvő Kallmuth kitett, homorú, tükörsima fekvése, a meredek,
akár 70 százalékos lejtésű teraszok és a 20 kilométer hosszú, hőtárolóként
szolgáló száraz kőfalak együttesen szinte déli mikroklímát biztosítanak. A bor
mellett néhány ritka növény- és állatfaj is profitál ebből, ezért a meredek lejtő
egy része természetvédelmi oltalom alatt áll.

Cím: Caravaning Customer Connect / FREEONTOUR Holzstr. 19
88339 Bad Waldsee

Weinwandern Fränkisches Weinland
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Schloss Homburg

A Förderverein Schloss Homburg e.V. 1974 óta foglalkozik kortárs múzeumi
és kulturális projektek megvalósításával. Mintegy 400 taggal támogatjuk
anyagilag és ötletekben az ifjúsági és felnőttképzést, valamint a
kultúrtörténeti és művészeti kutatást. Ezen kívül a Baráti Kör lehetővé teszi
történelmi kiállítási tárgyak vásárlását a múzeumi gyűjtemény kiegészítése és
bővítése érdekében. A Homburgi kastély ma a "kultúra párbeszédben" ideális
helyszíne. Itt találkozik a hagyomány és a modernitás, a kastély a
múzeummal és az új fórummal együtt kiváló helyszínt biztosít kulturális
rendezvények, például koncertek, felolvasások vagy filmvetítések számára, de
esküvők, ünnepségek vagy találkozók számára is.



Cím: Förderverein Schloss Homburg e.v. Schloss Homburg 1
51588 Nümbrecht
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Ruinen der Burg-, Schloss- und Festungsanlage Homburg

A 12. században Hohenburg a homburgi grófok székhelye volt, akik 1330-
ban városi jogot kaptak a Schlossberg lábánál fekvő városukra. Az utolsó
homburgi gróf 1449-ben bekövetkezett halála után a vár és a város a
nassau-saarbrückeni grófok kezébe került. Ők a várat bástyákkal
megerősített várrá építették.
XIV. Lajos francia király híres erődépítője, Sébastien Prestre de Vauban révén
vette át a várat, hogy egy modern fellegvárat építsen belőle.

Cím: Tourist-Info Homburg Talstraße
57a, 66424 Homburg /Saar

Homburg 1

Homburg

1330



Cím: Tourist-Info Homburg Talstraße 57a, 66424 Homburg
/Saar

Die Gustavsburg in Jägersburg

Duke Gustav Samuel Leopold von Zweibrücken had a 1590-ben I. Johann
pfalzi gróf a középkori várkastélyt az eredeti Hattweilerben, egy 8.
században alapított frank településen, várrá alakíttatta át. A települést és a
várat róla Hansweilerre keresztelték át.
1622-ben tornyot építettek a jobb őrzés és védelem érdekében. A
harmincéves háborúban leégett kastély helyett 1666-ban Friedrich Ludwig
herceg alatt lakóépületet építettek pajtával és istállóval.
Gustav Samuel Leopold von Zweibrücken herceg 1720-ban kápolnát, 1721-
ben pedig a jelenlegi lakóépületet építtette, és a kastélyt Gustavsburgnak
nevezte el. Erre emlékeztet a hercegi címer. A francia forradalom után
Christian Lindemann neuheizeli erdész 1803-ban árverésen vásárolta meg a
kastélyt.
.
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burg Talstraße 57a, 66424 Homburg
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Klosterruine Wörschweiler

A hegyen 1131-ben kolostort építettek,
nagyon közel a Schwarzenackerhez (Római
Múzeum). Ez egy bencés kolostor volt, a
Hornbach apátság perjelség alatt. A kolostor
alapítói, a Saar Werden grófok már 1171-ben
leváltották a bencéseket, és cisztercitákat
neveztek ki.
A perjelségből apátság lett. A ciszterciek a
szerény bencés templomot egy nagyobb
román stílusú templommá bővítették,
amelynek maradványai ma is láthatók a
kolostorhegyen.
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Cím: Tourist-Info Homburg Talstraße
57a, 66424 Homburg /Saar

Etappen Saar-Hunsrück-Steig- Hellendorf

Az első számú hosszútávú túraútvonal első szakasza Perl borfalvától
Hellendorfig vezet, széles kilátással a Németország-Luxemburg-
Franciaország határháromszögre és a római Villa Borg régészeti parkra.

Address: Tourismus Zentrale Saarland GmbHAddress: Tourismus Zentrale Saarlaand GmbH
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Etappe: Hellendorf – Tünsdorf – Orscholz – Mettlach

Hellendorfból rusztikus erdőkön és átjárókon keresztül haladunk, nagyon
szép kilátással Tünsdorf felé. Az út többnyire ösvényeken vezet patakok és
egy nagyon idilli erdei tavacska mellett, ahol egy érzékelő pad található.
Nem sokkal Tünsdorf előtt 50 méteres magasságot kell leküzdenünk, hogy
aztán csodálatos kilátással jutalmazzanak minket. Tünsdorf falu után enyhén
lejtősen haladunk a Steinbachtal természetvédelmi területre. A Neumühle
meditációs központnál egy vízesés mellett haladunk el. A vadregényes és
romantikus Steinbachtalon való áthaladás a szakasz egyik csúcspontja.

Address: Tourismus Zentrale Saarland
GmbH

UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte

A Völklinger Hütte világörökségi helyszín egy világviszonylatban is jelentős
ipari műemlék és lenyűgöző kulturális helyszín, ahol színvonalas kiállítások,
koncertek és rendezvények várják a látogatókat. 1994-ben a Völklinger Hütte
volt az első ipari létesítmény a magas iparosodás fénykorából, amelyet az
UNESCO a világörökség részévé nyilvánított. Fontos lépés az UNESCO
számára: az ipari kultúrát fontos emberi örökségként ismerik el. És fontos
lépés Völklingen és a Saar-vidék számára: A Völklinger Hütte több mint egy
évszázadon keresztül sok ezer ember munkáját és életét alakította a
régióban. Ezt a kultúrát a világ kulturális öröksége méltán ismeri el.



Cím: Völklinger Hütte, Rathausstraße 75-79, 66333
Völklingen
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Saarlandmuseum - Moderne Galerie

A Modern Galéria Délnyugat-Németország egyik vezető múzeuma és Saar-vidék
vezető múzeumi intézménye. A határhoz közeli fekvése miatt gazdag állománya
az impresszionizmustól a jelenig párbeszédet folytat, különösen a francia és a
német áramlatok között. A hangsúly a berlini szecesszió festészetén, a német
expresszionizmuson, valamint az École de Paris és az Informel művészetén van. A
múzeum Alexander Archipenko szobrászművész hagyatékának ad otthont,
valamint kiterjedt grafikai és fotográfiai gyűjteményekkel rendelkezik, utóbbiak
közvetlenül a "szubjektív fotográfia" megalapítójához, Otto Steinerthez nyúlnak
vissza.

Cím: Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15,
66111 Saarbrücken



Cím: Historisches Museum Saar, Schlossplatz 15, 66119
Saarbrücken

Historisches Museum Saar

A Historisches Museum Saar a regionális történelem és a határvidék
történelmének múzeuma: izgalmas időutazás a középkortól a kora újkoron át
a mozgalmas 20. századig. A 2700 m²-es kiállítótér nagy része a palota tér
alatt található. Minden évben új időszaki kiállítás is látható.
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Urwald vor den Toren der Stadt

Erdő, ahogy egykor volt - a dzsungel élménye közvetlenül Saarbrücken
kapujában. Mi történik, ha egy erdőt magára hagyunk, azt a város kapujában
található dzsungelben találhatjuk meg! Kidőlt fák, kimosott ösvények,
famoha, színes gombák, virágzások és bizarr zuzmók lepik el a civilizáció
jeleit - kontraszt a mindennapi élettel, sok szórakozással és kalanddal.

Cím: Urwald vor den
Toren der Stadt,
Forsthaus Wolfsgarten,
66115 Saarbrücken





Cím: Steubenstraße 15 99423 Weimar

A Modernizmus Nagy Túrájára kiválasztott helyszínek a Bauhaus és a
modernizmus egyedülálló metszéspontját is képviselik. Különös hangsúlyt kap
az 1920-as évek a weimari köztársaságban, amikor a városok és az
önkormányzatok jelentős ösztönzést adtak a különböző építmények
megrendelésével, és ily módon hozzájárultak az új objektivitás elterjedéséhez.
A Modernizmus Nagy Túrájára kiválasztott épületekkel gyakorlatilag egy olyan
hálózatot hozunk létre, amely átível az egész országon, számos
kereszteződéssel, nemcsak a nagyvárosokban és nemcsak ott, ahol a Bauhaus
közvetlenül állt, hanem a periférián és a főutcáktól távolabb is.

ÉPÍTÉSZET BAUHAUS

TÚRA

Tizenkét kulturális helyszín szerepel a németországi Architecture Bauhaus
Tour második kulturális útvonalán:

Bauhaus Múzeum Weimar
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Cím: AEG-Werk Berlichingenstrasse 1 10553 Berlin

A Német Fémipari Dolgozók Szakszervezetének épületét Berlin
Kreuzberg kerületében Erich Mendelsohn és Rudolf W. Reichel
tervezte. Az 1930-ban felavatott, egyszerű és dísztelen épület a
német munkásmozgalom egyik legismertebb szimbóluma. A
szakszervezet székházának, adminisztratív irodáinak és saját
nyomdájának épült.
Az 1920-as évek végén a Deutscher Metallarbeiterverband, azaz
a Német Fémipari Dolgozók Szakszervezete úgy döntött, hogy
székhelyét Stuttgartból Berlinbe helyezi át. A szakszervezet egy
méltóságteljes hivatalos székházat akart a városközpont
közvetlen közelében, és tervpályázatot írt ki az építésére. Két,
hasonló javaslatokat benyújtó építész lett a győztes: Erich
Mendelsohn és Rudolf W. Reichel. Mendelsohn azonban
gyakorlatilag egyedül valósította meg a tervet.

AEG turbinacsarnok

A berlini Moabit városrészben található AEG turbinacsarnok a
modern ipari építészet egyik legfontosabb alkotásának számít.
Peter Behrens 1908/09-ben tervezte a templomszerű épületet Karl
Bernhard építőmérnök közreműködésével. Az épület egy új
formanyelvet képvisel, amely magát az építést helyezi előtérbe: A
nagyméretű üvegfelületek, a néhány stíluselemre való redukció és
a folyamatos csarnoktér, amelyet semmilyen teherhordó elem nem
szakít meg, új építészeti mércét állít fel.

Haus des Deutschen Metallarbeiterverbandes
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Horseshoe lakótelep

A Horseshoe Housing Estate Bruno Taut egyik úttörő nagyszabású szociális
lakásépítési projektje. Martin Wagnerrel, Berlin akkori tervezési igazgatójával
együttműködve közel 2000 lakást tervezett, amelyek 1925 és 1930 között épültek a
Berlin Neukölln kerületében található egykori Britz-kastély területén. A lakótelep a
nevét a főépület szokatlan formájáról kapta.
Az első világháború vége után Berlinben lakhatási válság alakult ki, mivel a sötét
bérházakban élés már nem volt elfogadható. A megoldást a nagy lakótelepek
viszonylag alacsony költséggel történő építése jelentette, és így a weimari
köztársaság idején a szociális lakásépítési projektek formájában a lakhatás új
formája alakult ki. A cél az volt, hogy megfizethető árú, saját fürdőszobával és kerttel
rendelkező lakásokat kínáljanak, miközben a közösség fogalmát is előmozdították. A
Britzben található Horseshoe Estate egyike annak a hat kiemelkedő együttesnek,
amelyet 2008-ban közösen vettek fel az UNESCO világörökségi listájára "Berlini
modernista lakótelepek" néven.

Cím: IG Metall Berlin Alte Jakobstraße 149 10969 Berlin

Cím: Hufeisensiedlung
(Informationsbüro)

Fritz-Reuter-Allee 44
12359 Berlin
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A Philharmonie Berlin 1963 óta Berlin zenei szíve. Megnyitásakor még Nyugat-Berlin
peremén állt, de az újraegyesítés után az új városközpont részévé vált. Szokatlan,
sátorszerű formája és élénksárga színe a város egyik nevezetességévé teszi.
Szokatlan építészete és a koncertterem új koncepciója eleinte vitákat váltott ki, de
mára világszerte mintául szolgált a koncerttermek számára. "Egyik ember a másik
arcába, körbe-körbe nyúlva, hatalmas lengő ívben a törekvő kristálypiramis körül."
Hans Scharoun építész már 1920-ban feljegyezte ezeket a szavakat, mint az ideális
színházi tér vízióját. Ebből az elképzelésből fejlesztette ki 35 évvel később a
Filharmónia Nagytermét, amelyben a pódium a zenészekkel együtt a középpontot
alkotja.

Reichssportfeld Berlin

Európa egyik legmonumentálisabb sportlétesítménye Berlin Westend kerületének
szélén található: az egykori Reichssportfeld, amely ma Olympiapark Berlin néven
ismert. A Werner March által tervezett, az 1936-os nyári olimpiára épített komplexum
volt a Harmadik Birodalom első nagyszabású építkezése. A 130 hektáros területen az
olimpiai stadion és más sportlétesítmények mellett egy felvonulási tér és egy
szabadtéri színház is helyet kapott.
A komplexum egy versenypályaként kezdte életét, amely 1909-ben nyílt meg a
Westend kerületben. Négy évvel később a belső pályáján épült fel az Otto March által
tervezett Deutsches Stadion. Otto fiai, Werner és Walter March aztán 1927-28-ban
itt építették fel a Deutsches Sportforumot. Adolf Hitler 1931-ben Werner Marchot
bízta meg a stadion újjáépítésével a Reichssportfeld építésével együtt, amelyet March
mindössze négy év alatt valósított meg.

Cím: Berliner Philharmonie Herbert-von-Karajan-Str. 1 10785 Berlin

Berlini Filharmónikusok
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Cím: Bauhausgebäude (Stiftung Bauhaus Dessau) Gropiusallee 38
06846 Dessau-Roßlau

A dessaui Bauhaus épülete a design és az oktatás forradalmának épített
manifesztuma. A Walter Gropius által tervezett minimalista épületegyüttest
(1925/26) ma világszerte a "fehér modernizmus" par excellence
szimbólumaként tartják számon. Az épület 1996 óta szerepel az UNESCO
világörökségi listáján.
1925-ben a Bauhaus elhagyta szülőhelyét, Weimart, ahol az iskola a
jobboldali konzervatív kormány drasztikus költségvetési megszorításai miatt
nem tudta folytatni működését. Az iskola Dessauba költözött, ahol a város
többek között lehetőséget adott neki egy új, saját iskolaépület felépítésére.
"Az épületeket tiszta, organikus testekként akarjuk létrehozni, amelyek saját
eredendő törvényeik révén meztelenek és ragyogóak, mentesek a
hamisságtól és az extravaganciától" - írta 1923-ban Walter Gropius, a
Bauhaus igazgatója. A dessaui iskolaépülettel most szigorúan megvalósította
ezeket az elképzeléseket. Az épületet már 1926 decemberében nagy
nyilvánosság előtt nyitották meg.

Cím: Olympiapark Berlin Gretel-Bergmann-Weg 2 14053 Berlin

Bauhaus épület Dessau

36



Walter Gropius 1926 és 1928 között Dessau-Törtenben létrehozta egy
kísérleti lakótelep első szakaszát, amely a gazdaságos és funkcionális építés
példaértékű modellje. Gropius építészirodájával együtt 314 sorházat épített
itt. Az óriási lakáshiány miatt az 1920-as években számos lakótelepet
építettek állami támogatással. Ezek egyben lehetőséget kínáltak az új
gyártási technikák és lakásformák kikísérletezésére is. Ennek keretében
Walter Gropius kipróbálta a soros építést, valamint az új építőanyagok és
részletek használatát.

Cím: Siedlung Dessau-
Törten Kleinring 9 06849

Dessau-Roßlau

Cím: Bauhaus-
Universität Weimar
Geschwister-Scholl-

Straße 8 99423
Weimar

Dessau-Törten lakótelep

Bauhaus-Universität Weimar

Az egykori művészeti iskola és az egykori weimari művészeti és kézműves
iskola épületei 1996 óta az UNESCO világörökség részét képezik, mint
Bauhaus helyszínek. Mindkét épületet Henry van de Velde belga építész és
tervező tervezte, és az ő tervei szerint épült 1904 és 1911 között. Az
Iparművészeti Iskola kezdeményezőjeként és első igazgatójaként maga Van
de Velde is fontos úttörője volt a Bauhausnak, amely a Bauhaus kiáltvány
eszméiből 1919 és 1925 között ezekben az épületekben alakult ki a
formatervezés iskolájává.
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Az erfurti egapark, amelyet a helyiek "Türingia kertjeként" emlegetnek, és
gyakran az ország "legszebb kertjeként" reklámoznak, az 1960-as évek
kertészeti tervezésének fontos példája. A parkot 1958 és 1961 között hozták
létre a "Szocialista országok első nemzetközi kertészeti kiállítása", röviden
"iga" alkalmából. Ez egyike azon kevés, az NDK-ban létesített kerteknek,
amelyek a mai napig fennmaradtak. Megtervezését Reinhold Lingner
tájépítészre bízták. A háború utáni modernizmus stílusában dolgozott, és
virágágyások, kiállítótermek és pavilonépületek együttesét tervezte, amelyek
egységes kompozíciója a berendezésen és a belsőépítészeten is áthatja.

Cím: egapark Erfurt Gothaer Straße 38
99094 Erfurt

Eiermann épület Apolda

Az apoldai Eiermann-épület az ipari építészet egyik ikonja. A gyárépület
1930-as évekbeli, az Új Építészet stílusában végrehajtott átalakításai
megalapozták Egon Eiermann hírnevét. Az akkoriban kevéssé ismert építész
egy korábbi szövőüzem bővítésére kapott megbízást. A többszintes
vasbetonvázzal, a fényárban úszó csarnokokkal és a hajófedélzetről
mintázott tetőterasszal rendelkező épületet a mai napig a fenntartható
épületátalakítás kiemelkedő példájaként tartják számon. Eiermann később a
háború utáni időszak egyik legjelentősebb német építészévé vált.

IGA '61
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Schulenburg ház

A gerai Schulenburg-kastély Henry van de Velde egyik legfontosabb műve. A belga
építész és tervező a korai modernizmus egyik kiemelkedő képviselője volt. Az 1913 és
1915 között a helyi gyáros, Paul Schulenburg családja számára épült házat
Gesamtkunstwerknek - összművészeti alkotásnak - tervezték. Van de Velde nemcsak
az épület építészetéért, hanem a belső terekért és a kertekért is felelős volt. Ez a
lenyűgöző együttes korai példája a születő modernizmusnak a művészet átfogó
megközelítéséről alkotott elképzelésének. Már itt megtalálhatók azok az elemek,
amelyek később a Bauhaus-dizájn szerves részévé váltak.

Cím: Henry-van-de-Velde-Museum,
Haus Schulenburg Strasse des Friedens
120 07548 Gera

Cím: Eiermannbau Auenstraße 11
99510 Apolda
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Cím: Kronprinzenstraße 6, 45128 Essen

41

A Ruhr-vidék ipari és kulturális öröksége egyedülálló, régóta úttörő szerepet
tölt be a szerkezetváltás terén nemzetközi szinten is. A Ruhr Regional
Association (RVR) ipari kultúrával foglalkozó szekciója ma már világszerte
mutatja be és képviseli az ipari kultúra útvonalát. Célzott együttműködéssel
és hálózatépítéssel, de nagyra értékelt független projekteken keresztül is. Az
RVR törvényi felhatalmazásának középpontjában a Ruhr Metropolis
mindenkori jóléte áll – hálózatépítőként, koordinátorként, kezdeményezőként,
szolgáltatóként vagy projektszponzorként.

Tizenkét kulturális helyszín szerepel a Kulturális Örökség az Ipari Régióban
harmadik kulturális útvonalán

Kulturruhr

Kulturális Örökség

Ipari Vidéken



Cím: Kortumstr. 147 44777 Bochum

A Kunstmuseum Bochum minden bizonnyal megvilágosító művészeti
pillanatokat kínál minden művészetrajongónak – nem csak éjszaka –, amikor
Francois Morellet "Skyline" című installációja kék fényben gyúl ki. Az elmúlt
években Hans Günter Golinski múzeumigazgató igyekezett sajátos
megvilágításba helyezni a gyűjtemény fókuszát: A Bochumban
megcsodálható művészet így egyre inkább nemzetközivé vált. Mexikó, Chile,
Izrael, Korea vagy Kína művészete éppúgy megtalálható a bochumi
Kunstmuseum kiállításain, mint az 1960-as, 1970-es és 1980-as évek neves
regionális művészeinek alkotásai vagy az új médiához kapcsolódó művek.

The Kunstmuseum Bochum

Museum Ostwall in Dortmunder U

A dortmundi U-ban található Ostwall Múzeumban a Fluxus and Happening
című kiállítás az expresszionizmus alkotásaihoz vezet vissza. Itt
találkozhatsz Wolf Vostell, Joseph Beuys és Dieter Roth műveivel, valamint
olyan kortárs művészek alkotásaival, mint Anna és Bernhard Blume, Adrian
Paci, Tobias Zielony és Mark Dion. A gyűjteményben interaktív képarchívum
is található, valamint egy olyan tér, ahol megtapasztalhatod a
hangművészetet. A legjobb funkció: A hangalkotások mellett egyedülálló
kilátás nyílik a városra. A hatodik emeleten található területen a Museum
Ostwall különböző korszakok időszaki kiállításainak ad helyet.
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Cím: Schauspielhaus Bochum (Bochum Theater) Königsallee 15
44789 Bochum

Cím: Leonie-Reygers-Terrasse 44137 Dortmund

Schauspielhaus Bochum (bochumi színház)

A Schauspielhaus Bochum Németország egyik leghíresebb színháza. Az
intézménybe látogatva kiemelkedő társulattal, fontos rendezők munkáival és
az 1950-es évek műemléki építészetével találkozhatsz. Akár a
Schauspielhausba, a Kammerspielebe vagy a Theater Untenbe látogatsz, a
három helyszín mindegyikén egy egészen különleges színházi élményben
lehet részed, az év 298 napján!
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Öt részleg, 70 produkció és 750 előadás szezononként, 550 alkalmazott, évi
250 000 néző: bemutatkozhatunk? Ez a Dortmundi Színház a Ruhr
Metropoliszban, Németország egyik legtermékenyebb színházi társulata.
Függetlenül attól, hogy a klasszikus vagy a modern színházat, az operát vagy
az operettet, a modern táncot vagy balettet részesíted előnyben, hiszen a
Dortmundban minden színházrajongó megtalálhatja a számítását. A
dortmundi gyermek- és ifjúsági színház is széleskörű programkínálattal várja
a következő generációt. Ez egyébként az egyik legrégebbi színház a maga
nemében, és kiváló hírnévnek örvend.

Schlosstheater Moers

Cím: Theaterkarree 1-3 (ehem. Kuhstraße 12) 44137 Dortmund

Az alsó-rajnai Moers a Ruhr-vidék közvetlen közelében található. Itt a
színház következetesen társadalomkritikus és kísérletező. A Schlosstheater
Moers például Németország egyik legkisebb városi színházaként nőtte ki
magát, és így állandó színterévé vált a színházi életnek. Ha egy élénk és
rendhagyó színházat keresel, akkor a Schlosstheater Moers-nek a listád
első helyén kell szerepelnie.

Dortmund Színház
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Cím: Urftseestraße 34 53937 Schleiden-Gemünd

Cím: Kastell 6 47441 Moers

Víz, erdők és vadon élő állatok – Az Eifel Nemzeti Park a természetet a maga
pompás szépségében mutatja be. 2004-ben véget ért a természeti
erőforrások, például a fa és más termények kitermelése Észak-Rajna-
Vesztfália első és eddig egyetlen nemzeti parkjában. Azóta az erdő
visszatért eredeti állapotába, ahogyan az évszázadokkal ezelőtt is megjelent.
Ennek eredményeként több mint 2300 veszélyeztetett állat- és növényfaj
telepedett meg újra a régióban, így ez a természet csodálóinak paradicsoma
a maga megszelídíthetetlen formáiban. A mintegy 110 km2 területű nemzeti
parkban a látogatók megpillanthatják a félénk vadmacskát, vagy
meghallhatják a szarvas őszi, halk, vadászó hangját, illetve a ritka fekete
gólya csattogását.

Eifel Nemzeti Park
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Cím: Burgwall 4 41379 Brüggen

Schwalm-Nette Természetvédelmi Park

Az alsó-rajnai Schwalm-Nette Természetvédelmi Parkot a víz uralja. A
Schwalm , Rur , Niers és Nette folyók , holtágak, ívótavak, vizes élőhelyek és
kőfejtő tavak mind fontos élőhelyet biztosítanak az állatok és növények
számára, nem beszélve a látogatók csodálatos pihenőhelyeiről. A „
Wasser.Blicke ” (vízi nézet) projekt azért jött létre, hogy bizonyos víztesteket a
legjobb fényükben mutassanak meg. Körülbelül kéttucatnyi megjelölt
kilátóhelyen gyönyörködhetnek a látogatók a festői kilátásban. A kilátókat
kék táblák jelzik a földön, hogy ne rontsák el a tájat. Azok a látogatók, akik
többet szeretnének megtudni a természetvédelmi parkról, a kilátópontokon
QR-kóddal vagy telefonon keresztül további információkhoz juthatnak. A
Nette melletti madárlesnél például a keselyűkről tudhatnak meg tényeket, és
a látogatók még a hívásuk felvételét is meghallgathatják - ha azt addig nem
hallhatták a természetben.

Ma az esseni UNESCO Welterbe Zollverein egykori kompresszorcsarnokában
történelmi hangulatban élvezheti a finom ételeket. Itt már több mint 20 éve
lehetőség van a regionális és szezonális konyha élvezetére. A csapat azt a
célt tűzte ki maga elé, hogy trendeket határozzon meg és elkápráztassa
vendégeit. Ez magában foglalja a válogatott borlapot és a regionális
alapanyagok használatát, amelyek nagyon fontos elemek. A kaszinó már
több díjat is kapott.

" Kaszinó Zollverein " in Essen
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Cím: Halterner Strasse 105 46284 Dorsten

Cím: Gelsenkirchener Straße 181 45309 Essen

Itt már négy étterem, egy kávézó és egy fagylaltozó vár. A Mezzomar olasz ételeket
kínál ipari örökségi környezetben. A Daliban ízletes spanyol tapasokat kóstolhatsz
meg, míg a Factory inkább az amerikai hamburgerek, grillételek és koktélok lelőhelye.
A Cookie's Veggies vegán és vegetáriánus ételeket kínál modern légkörben. Élvezd a
rendszeres akusztikus koncertek egyikét, vagy hallgasd meg a lemezgyűjteményt a
„Schwarzes Gold” Vinyl Caféban.

Creativ-Quartier Fürst Leopold
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Cím: Grubenweg 5 44388 Dortmund-Bövinghausen
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Cím: Postfach 12 02 03 45438 Mülheim an der Ruhr

"A " Pferdestall " az épület egykori funkciójának köszönheti nevét – itt
tartották a lovakat, valamint a Zollern Colliery kocsis és felügyelő lovait. Ma
egy hangulatos étterem várja itt a vendégeket, ahol nemzetközi hatásokkal
tarkított vesztfáliai ételeket szolgálnak fel. Szép idő esetén a sörkertben ülve
gyönyörködhetünk a bányaépületekre és a két kanyargós toronyra nyíló
kilátásban.

"Pferdestall" Zeche Zollern

A Carl Collieryben található Malakow a bánya tornyáról kapta a nevét. A
Malakoff-tornyok a korai iparosodás kolosszális emblémái, és a fa- és
öntöttvas tornyok utódai. Az étterem sörkerttel rendelkezik, és kisebb és
nagyobb ételeket is kínál. A csúcspont azonban a Knüppelknifte étterem. A
„Malakow” édesen vagy sósan kelti életre a Stockbrot (sodort kenyér)
hagyományt. Ezután a tábortűz felett (előzetes foglalás szükséges) grillezheti
a saját Knifte -jét (kenyérszeletek).

Ruhr Gastro UG

2 02 03 45438 Mülheim an der Ruhr





www.freeontour.com
editorial-office@freeontour.com
T: +49 (0) 75249999532

www.fraenkisches-weinland.de

www.schloss-homburg.de
schloss-homburg@obk.de
T: +49 (0) 229391010

Homburg

www.homburg.de
stadt@homburg.de
T: +49 (0) 68411010

Schloss Homburg

ERŐFORRÁSOK.

FREEONTOUR

Fränkischen Weinland
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https://larnakaregion.com/


www.saar-urwald.de
redaktion@nabu-saar.de

www.grandtourofmodernism.com
grandtour@bauhaus100.de
T: +49 (0) 3643545495

www.igmetall-berlin.de
contact@igmetall-berlin.de
T: +49 (0) 30253870

www.urlaub.saarland
T: +49 (0) 681927200

Grand Tour of Modernism

Saarland

Saar Urwald
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IG Metall Berlin

www.hufeisensiedlung.info

Hufeisensiedlung



www.berlin.de
poststelle@seninnds.berlin.de
Phone: +49 (0) 30902230

www.egapark-erfurt.de

www.bauhaus-dessau.de
service@bauhaus-dessau.de
T: +49 (0) 3406508250

www.uni-weimar.de

www.berliner-philharmoniker.de
T: +49 (0) 30254880

Bauhaus Dessau

Berliner Philharmoniker

Berlin
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Bauhaus-Universität Weimar

Egapark Erfurt



www.dortmund.de
buergerbuero@dortmund.de
T: +49 (0) 2315010000

www.ruhr-tourismus.de
s.versteegen@ruhr-tourismus.de
T: +49 (0) 20889959118

www.haus-schulenburg-gera.de
kontakt@haus-schulenburg-gera.de
Phone: +49 (0) 365826410

www.bochum.de
museum@bochum.de

www.iba-thueringen.de

Ruhr Tourismus

IBA Thüringen

Haus Schulenburg Gera
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Museum Bochum

Dortmund



www.npsn.de
info@npsn.de
T: +49 (0) 216281709408

www.schlosstheater-moers.de
kathrin.leneke@schlosstheater-moers.de
T: +49 (0) 28419493044

www.theaterdo.de
telefonverkauf@theaterdo.de

T: +49 (0) 2315027222

www.nationalpark-eifel.de
info@nationalpark-eifel.de
T: +49 (0) 244495100

www.schauspielhausbochum.de
Email@schauspielhausbochum.de
T +49 (0) 23433330

Schlosstheater Moers

Schauspielaus Bochum

Theater Dortmund
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Nationalpark Eifel

Schwalm-Nette Natur Park

mailto:kathrin.leneke@schlosstheater-moers.de
tel:028419493044


www.wildjunket.com/traditional-
german-food-what-to-eat-in-
germany/

www.restaurantpferdestall.de
info @pferdestall.biz
T: +49 (0) 2316903236

www.creativquartier-fuerst-leopold.de
T: +49 (0) 2362943040

www.zechecarl.de
gastronomie@zechecarl.de
T: +49 (0) 2018344422

www.casino-zollverein.de
info@casino-zollverein.de
T +49 (0) 201830240

Restaurant Pferdestall

Casino Zollverein

CreativQuartier Fürst Leopold
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Malakow at Zeche Carl

Traditional German Food: What
to Eat in Germany 2022



www.travel-boo.com/german-
drinks-you-must-try-in-germany

www.insanelygoodrecipes.com/
german-drinks

www.expatrio.com/living-germany/
german-culture/german-food

12 Most Popular German Drinks &
Beverages You Must Try In Germany

German Food

10 Traditional German Drinks
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Szkennelje be a QR-kódot, és tudjon
meg többet a DigitalRoutes @Culture

Projektről.

Digital Routes
of CULTURAL HERITAGE FOR A SUSTAINABLE FUTURE

PR. NR. 2020-1-PL01-KA205-080646

m
ennelje b a QR-kódot, és tudjon

me igitalRoutes @Culture
ojojo ektktk ről.

elje be a
meg többet a Dig

Projojo








