Miasto ksi

Ju ponad tysi c latistnieje to
miasto na„Nordgau” w
GórnymPalatynacie
ijednocze nie w sercuEuropy..

ce

To „młode” tysi cletnie miasto
jest pełne ycia, rado ci i ci le
zwi zane z natur . Odwiedziny w
tym mie cie s atrakcj dla
niepoprawnych romantyków i
ludzi umiej cych korzysta z
ycia.

Butne wie e, pot ne mury, dumny zamek i
redniowieczne stare miasto z typowym dla siebie
wdzi kiem, poło one w ród bujnej zieleni, to SulzbachRosenberg, miasto ksi
ce w jurze Górnego
Palatynatu. Dookoła niego rozpo cieraj si górzyste
tereny
o surowej urodzie i ukrytych wdzi kach, które czekaj
na to, by je odkry . Godna uwagi jest równie
go cinno tej staro-bawarskiej krainy, któr
doceniamy równie my, tutaj urodzeni.

To miasto ma wiele do zaoferowania, ale nie
oczekujcie Pa stwo zgiełku turystów. Zamiast tego
spotkacie Pa stwo spokój, przyrod , zabytki, sztuk ,
kultur i ró ne potrawy regionalne. Pa stwa urlop w
tym mie cie nie jest przedmiotem handlu.

Korzystajcie Pa stwo
ze zdrowego
mikroklimatu tego
„małego” miasta
z „du ” przeszło ci .
Zamek ksi
cy,
okazały ratusz,
wspaniałe ko cioły,
zamo ne domy,
pi kne bruki
przytulnych uliczek,
gospody zapraszaj ce
do wej cia – wszystko
to przyczynia si do

szczególnej atmosfery
tego miasta verdichtet
le cego na „Złotej
Trasie” z Norymbergi
do Pragi. Ju malarz
Carl Spitzweg malował
tutaj. Jak my licie
Pa stwo, dlaczego ?
On uwa ał, e stary
Sulzbach jest po
prostu
„malowniczy” ......

Sulzbach-Rosenberg
- miasto górnicze

Palatynacko-wittelsbachski lew na postumencie na placu Luitpolda
czuwa nad starym miastem. Nazywa si je „miastem górniczym”.
Zbudowane na pot nym grzbiecie skalnym „patrzy” swoimi
zamkowymi i ko cielnymi wie ami daleko w kraj. Miasto górnicze – to
wi cej ni tysi cletnia tradycja wydobywania rudy elaza.

Góra Swi tej Anny i jej wi to
Zalesiona GóraSwi tej
Anny
jestkrajobrazowymsy
mbolem miasta.Le y
po rodkudwóch
cz cimiasta Sulzbach
iRosenberg.Ukoronow
anyabarokowymko cio
łempielgrzymkowymS
wi tej Anny.

– ale równie sp dzi wesoło czas w gronie
przyjaciół
w cieniu starych drzew. Tutaj szybko równie
obcy staj si przyjaciółmi. „Chod , usi d i
wypij z nami kufel wi tecznego piwa ...”

Ju ponad 350 lat trwa
pielgrzymka do
cudownego obrazu Sw.
Anny, patronki
górników i hutników.
Szczyt osi ga ona co
roku w czasie wi ta
górników, pod koniec
lipca (26 lipca – dzie
Sw. Anny). Kiedy „ góra
woła”, pod aj tysi ce
ludzi, eby si pomodli
w cichym skupieniu

Kiedy co roku nazaproszenie
Towarzystwa„Christian:Knorrvon-Rosenroth” przybywaj
doSulzbachRosenbergeksperci baroku
zewszystkich cz ci wiata,
tonie jest to dziełemprzypadku.
Duchowo-kulturalne
dziedzictwosulzbachskiego
muzeum zXVII wieku yje
dalej.

Kultura posiada w tymmie cie
prawadomownika. „Prowincj jest
Berlin, Nowy Jork,prowincj jest
Sulzbach-Rosenberg. Prowincja
tojest to, co Ty z tegozrobisz”. T
my lprzewodni spopularyzował w
swoimmie cie ojczystym
WalterHöllerer, naukowiecliteracki
o miedzynarodowejrenomie.
Zgodnie z t zasad
egzystujearchiwum literackie,
którestało si w ci gu paru
latprowadz c placówk badawcz
i twórcz dlakrajowych a
tak ecudzoziemskich literatów.
W budynku dawnego„KrólewskoBawarskiegoS du” spotka
mo naniemieckoj zyczn literatur
od 1945 roku.

To miasto jest pełne historii i
historyjek .... np. o
polowaniu na dziki przez
zało yciela miasta ksi cia
Gebharda: o dzielnym
kapitanie stra y miejskiej
Albrechcie Stiber, o
zaczarowanej ksi niczce i
strze onym przez smoka
skarbie w górze zamku
Rosenberg.

Przeszło

prze y dzisiaj

Uda si tutaj ladami przeszło ci, to
wspaniałe prze ycie. Pracowito
górników, duma obywateli, ci kie
ycie chłopów, biedna egzystencja
robotników, ycie dworskie,
tolerancja religijna –

to wszystko i jeszcze wi cej prezentuje
muzeum miejskie. A kto ch tnie
odwiedza muzea, powinien równie
zaj do jedynego bawarskiego muzeum
szkolnego. Dzi ki niemu wrócimy do
czasów „biednego wiejskiego
nauczyciela”
i ci kiej uczniowskiej pa szczyzny ....

Nieska ona przyroda!

To miasto ksi ce, otoczone wie cemg stych
lasów z rozgał zion sieci
dobrze oznakowanych dróg rowerowospacerowych, posiada nieska on przyrod .
Kontakt z natur zaczyna si ju w rodku miasta,
w rozległym parkumiejskim ze swoim wodnotrawiastymkrajobrazem, z sielankow
gór basztow , na historycznej alei
lipowejprzebiegaj cej wzdłó murów
miejskich,na Górze Sw. Anny lub w
dolinieBreiterbrunnz jej przejrzystymi
„siedmioma ródłami”.Spacerowicze i
przyjaciele w drówekodkryj tutaj nieska one
„El Dorado”.

W drówki bez baga u,jazda na
rowerze,grzybobranie, le ne
drogi,sport na wie ym,
le nympowietrzu – co kto
woli.Rozległe lasy,
skalnegrzbiety, kwitn ce ł ki
iw skie doliny, w którychwij
si strumyki, terenyochrony
przyrody i jejpomniki .... tutaj
jest pełnowszystkiego.

Nieska ona przyroda!

Chcecie si Pa stwopodczas
swojego urlopuporz dnie
wymoczy ?Prosimy bardzo,
k pieliskole ne w Rosenberg,
jednoz najładniejszych k pieliskwe
wschodniej Bawarii,
jestnajlepszym adresem. Tutaj,tak
jak na Karaibach,mo na popływa
w wodzieo temperaturze 27
stopni.Korzystajcie Pa stwo
zczystej wody i du ychbasenów, z
ł czek
do opalania ze
starymdrzewostanem oraz
placówprzeznaczonych
do gier i zabaw.
Aktywny urlop mo nasp dzi
równie bezanimatorów. Tenis,
squash,surfing oraz
przelotysamolotowe nad miastem
zpobliskiego lotniska
w Fichtelbrunn – towszystko
przyczyni si dowspaniałego
wypoczynku wSulzbachRosenberg iokolicy.

Obchodzi

wi ta
- by radosnym!

W tym mie cie obchodzi si wi ta wtedy, kiedy przypadaj .... a zdarza si to cz sto w ci gu roku. To sól w
zupie, któr lubi cy wi towa mieszka cy tego miasta z przyjemno ci spo ywaj . Górno-palaty ska i
staro-bawarska tradycja, barwne stroje ludowe i pradawne obyczaje s u nas w „u yciu” nie tylko dla
turystów. Zespoły ludowe, muzykanci, odpusty i inne „piwne” wi ta, koncerty – nie ma prawie adnego
weekendu, podczas którego nie wi tuje si w Sulzbach-Rosenberg.
Wspaniałe sulzbachskie piwo i posiłki zadawalaj ce najbardziej wymagaj cego smakosza, tworz mietank
w Pa stwa urlopowym jadłospisie.
Wydajna gastronomia, stylowe restauracje,
tradycyjne gospody
i romantyczne ogródki piwne odgrywaj bardzo
wa n rol w urlopie, który dla swoich go ci
inscenizuje Sulzbach-Rosenberg.
Pa stwa miejsce w lo y jest zarezerwowane –
kurtyna w gór .

