Isten hozott a régi
hegyi - városban

Városunkban már császárok,
pfalcgrófok és hercegek tartottak
udvart. És ahol hajdan finom
uraknak jól ment soruk, ma is
tudjuk, mi tartozik a jó élethez éz a
tökéletes üdülés élvezetéhez.
Wittelsbachi szellemet és óhajor
bölcsességet sugároznak a terek
és sikátorok a hercegi kastély és a
Hársfasor Lindenallee között.

Olyan romantikus zugokból, köszön
ránk a középkor, melyek már Carl
Spitzweget is elbüvölték. A sulzbachrosenbergi emberek büszkék
történelmi hagyományaira de
nyitottak az arányos haladásra.
Határtalan életöröm tükrözödik
vissza az év hármely szakának
vidám ünnepségeiböl. Üdüljön
egyszer "fejedelmien", kényeztesse
el magat, mint egy herceget - erre
hivjuk meg szeretettel Önöket.

Az északi vidéken Nordgau nagyhatalmú grófjai a
XI. században alapitották a várost, mely több mint
200 évig volt a Sulzbachi Wittelsbachiak
rezidenciája –

városunkat, ezt a közel ezeréves ifjút. Találkozzon
Ön is e város korának varázsával, fiatalságának
frissességével, fedezze fel szivdobbanásait.

Hagyomány, vidámság ünnepeg

Milyen vidék ez, ahol egy virággal diszitett kos vezet egy ünnepi felvonulást,
ahol fiatal legények karjuk puszta erejével egy 30 méter magas fenyöt ültetnek a
házak közé, ahoi ilyen alkalmaknál a zene, a tánc, a sörmámora véget nem akar
érni? Milyen emberek ezek? Emberek ök, mint te meg én, akik szivesen hátat
forditanak a hétköznapoknak és egy pohár "jó zamatos" sulzbach sört emelnek.
Az egészségünkre s mindenre, amit szeretünk.

Játék, sport és vidámság
Ebben a városban
majdnem annyi ünnep
van, mint ahány napaz
évben. Hol fogunk
találkozni, hogy
koccinthassunk a bajor
kedélyességre? Egy
igazi, a régi
hagyományok szerinti
búcsúnál, egy
hangulatos éjszakában
az óvárosi ünnepségen
júniusban, az Anna
liegyen a nagmúltú hegyi
ünnepségen, az
arnyékos sörkertben...

a választék szinte kimerithetetlen, az idöpont
tetszöleges. És ha eleget ünnepeltünk, egy pár
lépéssel arréb mehetünk, hogy nyugalmat találjunk
és "feltöltödjünk" - pl. a hatalmas lombos sétányon a
fasor alatt vagy a városi parkban. Meglátja On is: a
mi városunk igazán zöld. A szabadságot itt isteni
nyugalomban, édes semmitevéssel lehet eltölteni.
Akár egy titkos tipp is lehetne. De ha Ön esetleg a
nyugtalanok közé tartozna, akiknek a semmittevés
idegen, ám tessék: a mi jó öreg hegyi városunk
egyáltalán nem unalmas

"Karib érzéseket" ébreszt
Önben az erdei fürdö 25 30 fokos vize. Kelet Bajorország legszebb
szabad strandja.
Romantikus sétányok
vezetnek a közelben lévö
sziklas Jura-hegységbe,
erdei ösvények
természetkedvelök és
gombázók számára, idilli
erdök, mezók, rétek - mint
a mesében -, közvetlenül
az ajtaja elött, "kitaposott"
ösvények kocogóknak. Aki
még sportosabban
szeretné eltölteni az idejét:
kerékpártúrák, tenisz,
squash, fallabda, teke,
lovaglás és sifutás, a
mindig megbizhatóan
havas teleken, mig csak
sitalpon tud maradni.

Parasztsóhaj és pléhdob
A jó evésnek, ivásnak és a
kultúrának sok közös vonása
van. Próbálja csak ki egyszer
Sulzbach-Rosenbergben
kellemes hangulatú
vendéglöinkben, amelyekben
kitünö a kiszolgálás,
pillanatok alatt beleszeret
Felsöpfalc
konyhamüvészetébe: olyan
inyenc receptekbe,
amelyeket alig találni
máshol.

Utána egy "kulináris utóetel"
a léleknek és a kedélynek,
találkozás az irodalmi
archivumban a német
háború utáni irodalommal és
tájköltészettel; az elsö bajor
iskolamúzeumban a rég
elmúlt "palatáblagyönyörüség" nyomán: a
városi tájmúzeum, amely
megismerteti Önt a
hazánkkal, az Ön
üdülöhelvével. Kedvet
csináltunk Önnek? Az Ön
személyes ünnepi menüje
már el van készitve!

pl. Schweinshaxn (csülök)
eredeti krumpligombóccal
vagy egy isteni zaftos
"Schäuferl".
Összehasonlithatatlan a
roston sült kolbász savanyú
káposztával vagy édessavanykás hagymaszósszal
közbeesö étkezésként,
fekete füstölt "Parasztsóhaj",
vagy zsiron sült "Köichla"
kávéhoz.

