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Regio Augsburg Tourismus:

www.augsburg-tourismus.de/radeln-und-wandern

www.bayerninfo.de/rad

	Баварска мрежа за колоездачи:

информация на следните интернет страници:

� Колоездачи и планинари могат да получат съвети и

www.lieslotte.de/freizeit-tipps-rund-um-augsburg/freizeittipps

семейното списание „liesLotte“, достъпно онлайн на адрес:

� Идеи и съвети за почивка със семейството ще намерите в

научите тук: www.naturpark-augsburg.de

 Какво предлага природен парк „Аугсбург – Западни гори“ ще

на адрес: www.bayern-im-web.de/region/landkreis-augsburg

 Кратко изложение на забележителностите също ще намерите

www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/urlaub-freizeit-kultur

електронен пътеводител на издателство „Reise-Idee“):

страницата на окръг Аугсбург (включително филм за окръга и

 Всичко по темата свободно време и култура на интернет

Събудихме ли апетита Ви?
Още идеи, как да прекарате свободното си
време, може да намерите тук:

правите на опознавателно пътуване из своя окръг!

ция на един „клик“ разстояние! Затова, сега е моментът да се от-

аугсбургската околия винаги ще се намери подходяща дестина-

Дали сам, с половинката, с приятели или цялото семейство – в

от уютните бирарии и приветливи ресторанти.

ности, може да опита местни и международни вкусотии в някоя

то има нужда да се освежи и подсили след толкова много актив-

концерти, театрални представления или фестивали. За този, кой-

Посетителите също така имат възможността да се насладят на

музеите се превръщат в истинско изживяване за мало и голямо.

ство. Благодарение на мултимедийни и интерактивни елементи,

сгради въодушевяват не само любителите на културното наслед-

бележителности като исторически паметници или религиозни

в района са идеални за планинари, колоездачи и спортисти. За-

га уединени места за почивка и релакс. Ширните зони за отдих

Наситен с прекрасни природни пейзажи, окръг Аугсбург предла-

Активен, жив, богат на
традиции и пълен с
изненади – ДОБРЕ ДОШЛИ
в окръг Аугсбург!

ОПОЗНАЙ СВОЯ НОВ ДОМ ПРЕЗ
ПРИЗМАТА НА ТВОЯ ПОГЛЕД.

W W W. L A N D K R E I S - A U G S B U R G . D E
Благодарение на своето стратегическо местоположение, пазарният град Цузмарсхаузен може да
се похвали не само с богато, но и бурно минало.
Музеят на Цузмарсхаузен е посветен именно на
всички тези различни лица на историята, като
експозицията се допълва редовно със специализирани изложби в сферата на изкуството и културата.

Високо над центъра на Динкелшербен, посетителите на градчето могат да открият руините на замъка „Цузамек“, който бива разрушена през 1813 г.
До днешни дни са оцелели единствено параклиса
и участъци от крепостната стена. Основите на самия замък и вътрешния кладенец са реконструирани. Ценните стъклени прозорци на параклиса
са изложени в галерия „Шерер“ (Цеенщадел).

Museum Zusmarshausen, Augsburger Str. 11,
86441 Zusmarshausen
www.zusmarshausen.de/Freizeit-Kultur/
Museum.aspx

Burgstall Zusameck, Schlossberg (над Otto-SchneiderRundweg), 86424 Dinkelscherben
www.dinkelscherben.info/index.php/
freizeit-kultur-tourismus/burg-zusameck

В таванското помещение на бившето девическо
училище в град Бобинген ще намерите както
музея на училището, така и открития през 2002
г. музей на текстила и домакинството. Стари
чинове, учебни пособия или училищния звънец
напомнят за отминалите учебни дни. Кухня от
тридесетте години на 20-и век дава представа
за ежедневието в онези години.
Schul-, Textil- und Hauswirtschaftsmuseum
Bobingen, Pestalozzistraße 1, 86399 Bobingen
www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/
urlaub-freizeit-kultur/kultur-und-heimatpflege/
museen/museen-bobingen

26. Мерцатеум и Инфо-павилион „955“
– прозорец към отминали времена
„От Индия и целия свят“ – това е надсловът на
постоянната експозиция, която е посветена на
презокеанската търговия. Музеят се помещава в
най-големия пристъпен глобус в света. Вътрешността му представя карта на света от 1529 г. Ако
историческите търговски отношения не представляват интерес за Вас, в Инфо-павилион „955“
може да се запознаете с развоя на събитията
около битката на Лехското поле. Mercateum und
Infopavillon „955“
Alter Postweg 1, 86343 Königsbrunn
www.koenigsbrunn.de/kultur/museen/mercateum
www.koenigsbrunn.de/kultur/museen/955

C H R I S T I A N KO P O L D

DA N I E L A KO P O L D

PINK HOPPER

10. Геоложка пътека в Бонщетен –
историята
на
възвишението
Щауфенберг

Музеят на балонното дело в Герстхофен е уникален за Германия. На площ от 1200 м2, поместени
във водна кула, посетителите се запознават по
интерактивен начин с историята на балонното
дело. Освен това, в музея редовно се провеждат
концерти, изложби и други събития. Едно особено преживяване е ежегодно провежданата Купа
на Музея на балонното дело – надпревара, в която може да участва всеки собственик на свободнолетящ балон.

www.bonstetten.de/index.php/
geologischer-lehrpfad

Ballonmuseum Gersthofen
Bahnhofstr. 10, 86368 Gersthofen
www.ballonmuseum-gersthofen.de

16. Обсерваторията в Диидорф –
поглед към звездите

Хем да се насладиш на природата, хем да опознаеш района, а пък и да подишаш чист въздух?
Няма по-добър начин от това да яхнеш колелото!
Ето защо в окръг Аугсбург е изградена добре развита мрежа от веломаршрути. Независимо дали
сте просто любители или топ спортисти, или пък
сте тръгнали на излет със семейството, тук ще
намерите подходящи маршрути за всеки. Затова,
яхвайте колелото, натиснете педалите и опознайте нашия окръг!

Независимо дали при хубаво или лошо време ,
посещението на обсерваторията в Диидорф си
заслужава винаги! Човек може да види не само
планетите в слънчевата ни система, но и далечни
галактики и сияещи мъглявини. В неповторимия
планетариум, посетителите научават интересни
подробности за астрономията в рамките на изнесена на живо презентация, докато същевременно се наслаждават на звездното небе.

www.landkreis-augsburg.de/service-amt/
bauen/bauen-technisch/tiefbau/radwegenetznordschwaben

Sternwarte Diedorf
Pestalozzistr. 17a, 86420 Diedorf
www.astronomische-vereinigung-augsburg.de

21. Информационен център на природния парк и Щауденската къща
– докоснете се до бита на района,
известен като „ди Щауден“

27. Римската баня в Кьонигсбрун –
реликва от преди повече от 2000
години
Многобройните останки от обществена баня от
времето на римляните в района на централното
гробище на Кьонигсбрун са консервирани и донякъде възстановени през последните години.
Баните са част от общия стандарт за хигиена, но
техническата конструкция на съоръжението в
Кьонигсбрун е забележителна. Многобройни информационни табли предоставят по-задълбочена информация за обекта.
Rimsko kupalište, Wertachstraße (gradsko groblje),
86343 Königsbrunn
www.koenigsbrunn.de/kultur/sehenswertes/
roemerbad

G I S E L A M A H N KO P F

През 1945 г. на територията на община Хоргау, североизточно от жилищния квартал „Ж.П. Гара“, е
изграден външен лагер, прилежащ към концлагера „Дахау“. При нечовешки условия, затворниците
там са принудени да произвеждат части за самолети Me-262. Руините на този външен концлагер
са достъпни за обществеността и оживяват отново благодарение на поставените на място информационни табели.
Horgau, ehemaliges KZ-Außenlager
Kreisstraße A5 (postoje putokazi)
86497 Horgau

17. Театрална къща „Ойкитеа“ – театрални постановки, концерти,
работилници и още…

18. Еко и културна пътека „Дойрингер Хайде“ – забавление сред
природата със загадки

Театърът на открито „Ойкитеа“ е създаден през
1984 г. под името „Шпилверк“. След като се мести от Велкерсхофен в пазарния град Диидорф,
през 2007 г. е отрита Международната театрална
къща. И днес човек може да се наслади не само
на превъзходни собствени продукции на театъра, но и на гостуващи трупи, театрални работилници, концерти и лекции, подходящи за всяка
възрастова група.

Това е един многообразен лабиринт от гатанки и
информация, който представя по забавен начин
флората и фауната на дойрингерската пустош.
Кръговият маршрут с десет различни тематични
междинни точки може да бъде обходен самостоятелно или в рамките на обиколка с водач.

23.

22. Манастир „Обершьофенфелд“ –
разучи и поостани

Kultur- und Naturerlebnispfad Deuringer Heide
Kapellenstraße (500 м след изхода на селището)
86391 Stadtbergen (Deuringen)
http://www.eva-augsburg.de/?mp=lehrpfade

Еврейското
гробище
във
Фишах – по следите на една еврейска общност

24. Път на медитацията в Щауден –
време за тишина и съзерцание

Историята на еврейската общност във Фишах,
която може да се проследи до 16-и век, намира
своя насилствен край през април и август на
1942 г. с депортирането на 65 еврейски жители на
града. Над 400 гроба в разположеното на хълма
Колберг еврейското гробище напомнят и до ден
днешен за еврейското минало на днешния пазарен град. Гробището е отворено за посещения в
рамките на обиколка с екскурзовод, която се организира редовно от общинската администрация
и сдружение „ReAL West“.

Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld und
Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld,
Oberschönenfeld 1, 86459 Gessertshausen
https://abteioberschoenenfeld.de

Красива природа, спокойствие, време да бъдеш
сам със себе си – това Ви предлага пътят на медитацията в природен парк „Аугсбург – Западни
гори“. Девет площадки осигуряват място за разпускане с упражнения за медитация, взаимствани от различни религии. Пътят преминава над
Фишах, Лангеннойфнах, Валкертсхофен, Мителнойфнах, та чак до окръг Унтералгой. Дали пеша
или с колело, отмората е гарантирана!

Jüdischer Friedhof Fischach
Kohlbergstraße, 86850 Fischach

28. Музей и галерия на Швабмюнхен
– информативни и занимателни

29. Фестивал „Зинголдзанд“ – събитие със специален характер

През 1913 г., в сградата на бившето училище е
създаден Музеят на изкуството и културната история. Днес, той е оживена локация за провеждане на концерти и изложби.Тук се организират
картинни изложби, театрални представления,
семинари на тема музика и кулинарно изкуство,
лекции и дори музейни фестивали. Определено
си заслужава да разгледате програмата!

Всяка година, през август, комбинацията от музика на живо, природа и задушевна атмосфера
привлича множество посетители на фестивала
„Зинголдзанд“ в Швабмюнхен. Провеждан непосредствено до едноименната река Зинголд, този
фестивал на попкултурата приканва всеки да се
отдаде ба наслада, танци и забавления. Специално за деца и семейства се организира „Ден на
играта в пясъчник на Зинголд“.

Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen
Holzheystr. 12, 86830 Schwabmünchen
www.schwabmuenchen.de/museum-und-galerie

12. Външен концентрационен лагер
„Хоргау“ – спомен за едни мрачни времена

Eukitea – Internationales Theaterhaus
Lindenstr. 18 b, 86420 Diedorf
www.eukitea.de

Манастирът „Обершьофенфелд“ е една от най-посещаваните дестинации в аугсбургската околия.
В допълнение към културните забележителности като църквата на манастира, фолклорния
музей и земеделския музей „Щауденска къща“,
мястото Ви подканва да поостанете и да се насладите на музейната градина, детската площадка и бирарията на открито. В навечерието на
Рождество Христово зданието се преобразява в
оживен и забавен Коледен базар.

Naturparkhaus und Bauernmuseum Staudenhaus
Oberschönenfeld 5, 86459 Gessertshausen

11. Музей на балонното дело в Герстхофен – интерактивен поглед към
историята на въздухоплаването

Знаете ли защо в подножието на Алпите има
толкова много езера? Не знаете? Тогава е време
да посетите геоложката пътека в Бонщетен! Тя
е разположена на възвишението Щауфенберг и
е с дължина 4,5 километра. С помощта на шест
информационни табели се описва и онагледява
историята на възникване на този ландшафт през
студените и топли епохи. Началото на обиколната
пътека започва в центъра на Бонщетен.

15. Веломаршрути в окръг Аугсбург
– разучи района с колело

Насред природен парк „Аугсбург – Западни
гори“ посетителите могат да се информират за
взаимодействието между човека и природата.
Две говорещи дървета, които превръщат посещението тук в истинско преживяване както за
малките, така и за големите, ще Ви разведат из
изложбата. В земеделския музей „Щауденска
къща“, гостите имат възможността да се запознаят с начина на живот и оскъдния поминък на
жителите на района в началото на 20-и век.

Historiengalerie Burgwalden
Engelshofer Str. 1, 86399 Bobingen
www.stadt-bobingen.de/Burgwalden.o712.html

R AMONA FRODL

CORINNA CAMMERER

25. Музей на училището, текстила и
домакинството в Бобинген – поглед в миналото

MARCUS MERK

Заформило се още през 12-и век, селището попада под управлението на множество собственици,
включително небезизвестното семейство Фугер. Централните здания в селцето са били една
църква, бесилка, както и замък във водата, който след като бива изоставен, „потъва“ във водоема Шлосвайер. Днес, изложба в „пекарничката“
представя откритите артефакти и историята на
селището. Великолепното местно горско стопанство примамва посетителите да поостанат.

Bismarckturm Steppach
Bismarckstraße, 86356 Neusäß

9. Художествена пътека „LandArt“
в Бонщетен – изкуство среща
природа

Land-Art-Kunstpfad Bonstetten
Hauptstr. 9 (Ausgangspunkt), 86486 Bonstetten
www.kunstpfad-bonstetten.de

20. Бургвалден – място с история

Кулата на Бисмарк, в квартала „Щепах“ на градчето Нойзас, е уникална за цяла Швабия. Високата 20 метра кула е изградена в чест на първия
германски райхсканцлер, княз Ото фон Бисмарк
(1815-1898 г.). Издигната на едно възвишение,
кулата привлича посетителите като панорамна
площадка с превъзходна гледка към град Аугсбург. Посещенията са възможни целодневно
през лятото.

Lechmuseum Bayern
Lechwerkstr. 19, 86462 Langweid
www.lechmuseum.de/lechmuseum_startseite

Художествената пътека „LandArt“, която обикаля
около Бонщетен и е проектирана от Хама Лорман,
има общо девет междинни площадки и предоставя на любителите на изкуствата един интересен
прочит на тема преходност. Изходна точка е първата площадка в центъра на градчето, след което
обозначеният път прави близо 6-километрова
обиколка около населеното място, минавайки
през граничещите Западни гори.

S TA DT KÖ N I G S B R U N N

PAT R I C K R O S Y K

19. Кулата на Бисмарк в Щепах –
панорамен изглед над град
Аугсбург

Katholische Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Jakobus
Am Kirchberg 22, 24, 86485 Biberbach
www.kirche-biberbach.de

S TA DT S TA DT B E R G E N

14. Крепостта „Цузамек“ – реликви и
реконструкции от древни времена

G I S E L A M A H N KO P F

13. Музея на Цузмарсхаузен – едно
наситено с история място

Kloster Thierhaupten, Klosterberg. 7, 8
86672 Thierhaupten
www.kloster-thierhaupten.de

MONIK A LUT ZENBERGER

ANDRE AS DECKE

MARCUS MERK

www.landkreis-augsburg.de

Klostermühlenmuseum Thierhaupten
Franzengasse 21, 86672 Thierhaupten
www.klostermuehlenmuseum.de

B E AT R I C E S C H U B E R T

Окръг Аугсбург привлича посетителите целогодишно с различни събития. Датата на ежегодно
провежданото в окръга състезание по бягане е
отбелязана задължително в календара на амбициозните бегачи. Любителите на автомобили, но
не само, идват да се дивят на ралито с ретро коли.
Театър „Moussong“ редовно изнася забавни куклени представления за деца и възрастни.

Без вода няма живот. Тук посетителите могат
да научат за значението на р. Лех за природата,
културното развитие, както и социалната и икономическа история на населените места в района.
Посещението на музея, който е оборудван с мултимедийни съоръжения и се помещава в сградата на историческата водноелектрическа централа, си заслужава за цялото семейство.

Staudenlandhalle Fischach
Schmutterweg 4, 86850 Fischach

G I S E L A M A H N KO P F

Тук младите хора могат да прекарват свободното
си време със свои връстници и да се възползват
от разнообразни възможности: да готвят заедно, концерти, ваканционни програми или съдействие при кандидатстване. Къщите се управляват
и поддържат от педагози и често са отворени за
всички младежи.
Те са място, на което можеш да разпуснеш и да
се срещнеш с приятели. Повече информация ще
намерите в образователния портал a3 в раздел
„Lernorte“ (места за учене).
www.bildungsportal-a3.de
Младежки центрове: Бобинген, Диидорф, Герстхофен, Грабен, Кьонигсбрун, Нойзес, Швабмюнхен, Щадберген, Унтермайтинген, Велден

Разпятието на поклонническата църква „Св. Якобус“, което на местния диалект е известно като
„лиабс хергьотле фон Бибербах“ (в превод – „милото господче на Бибербах“), се радва на особен
интерес от посетителите. Изградената през 17-и
век църква е истинско бижу на бароковия период.
Кацнало върху църковния хълм, зданието предлага на посетителите не само идеална гледка към
аугсбургската околия, но и към намиращия се в
близост дворец „Фугер“.

EUGEN SCHITZ

7. Окръг Аугсбург – има какво
да се види!

8. Младежки центрове, къщи и
места за срещи –   сборна точка за
младите

REBECCA JENKS

F OTO L I A

 Езерото „Рот“ в Цузмарсхаузен

Манастирът „Тирхауптен“ е сред най-старите бенедиктински манастири. Заедно с романската
църква „Св. св. Петър и Павел“ в сърцето на комплекса, около градината с форма на разпятие
се издигат манастирски сгради в бароков стил.
Манастирът не е просто забележителност, а място на което се организират концерти и изложби.
„Ангелският базар“ привлича множество посетители в манастирския комплекс по време на Коледните пости.

ULF WEISSER

 Езеро за къпане в Габлинген

Kloster Holzen, Klosterstr. 1, 3, 5
86695 Allmanshofen // Tel 08273 9959 0
www.kloster-holzen.de

Като последна от общо четирите мелници на река
Фридбергер-Ах, мелницата „Тирхауптен“ е преустроена в музей на манастирската мелница през
1997 г. Посещението си заслужава не само заради вълнуващите беседи в рамките на обиколката.
Тук ще трябва да запретнете ръкавите! Посетителите имат възможността собственоръчно да си
опекат хляб, да изработят хартия или произведат
мюсли. Така добиват реална представа за майсторлъка на мелничаря.

MARCUS MERK

 Езерото „Илзе“ в Кьонигсбрун

6. Музей на р. Лех в Бавария – за
значението на водата

MARCUS MERK

 Езеро за къпане в Кюлентал

5. Поклонническа църква „Св. Якобус Бибербах“ – бижу на барока

S E B A S T I A N LO C H B R O N N E R

Нашите езера:

4. Манастир „Тирхауптен“ –
културно наследство, изпълнено
с културен живот

URSUL A PUSCHAK

Дали зиме или лете, езерата в окръг Аугсбург осигуряват приятно бягство от ежедневието. Лежерна разходка, отпускащи слънчеви бани, спортове
като гмуркане и плажен волейбол – за всеки има
по нещо!

3. Музей на манастирската мелница „Тирхауптен“ – допир до
изкуството на мелничарството

S TA DT S C H WA B M Ü N C H E N

Разположеният върху едно възвишение манастир „Холцен“ впечатлява със своята главна
църква и огромна площ, на чиято територия ще
откриете параклис, манастирска гора с пещера,
заграждение за животни, горска пътека и бирария на открито. Коледният и занаятчийски базар
в навечерието на Коледа и представените на него
майсторски изделия създават една задушевна
атмосфера с различни концерти, възстановка на
Рождество Христово и детска коледна пекарна.

L ANDKREIS AUGSBURG

NORBERT BALLEIS

2. Езера в окръг Аугсбург – отдих и
водни забавления

ALFRED LEINFELDER

NORBERT BALLEIS

JOHANNES WEIGELE

S O LO V I O VA L I U D M Y L A V I A A D O B E S TO C K

1. Манастир „Холцен“: Култура и
природа за мало и голямо

www.singoldsand-festival.de

30. Замъкът-убежище „Халденбург“
от времето на унгарското нашествие – защитник в размирни
времена
На около 800 метра югоизточно от Швабег се намира ранно-средновековната крепост „Халденбург“, действала като убежище по време унгарските набези. Бастионът възниква като отбранително
съоръжение за населението по време на военния
конфликт с унгарските заселници (унгарското нашествие). И до днес са запазени някои от типичните характеристики на отбранителните пръстени
като „алеите на кавалеристите“ или мощните „унгарски зидове“.
Haldenburg,
Schlossbergstr. 53
86830 Schwabmünchen (Schwabegg)
www.schwabegg.de

