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Turystyka w Augsburgu:

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

Sieć Bawaria dla rowerzystów:

www.bayerninfo.de/rad

stronach internetowych:

 Rowerzyści i amatorzy wędrówek znajdą porady na następujących

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

internetowym magazynie Lotte:

 Wskazówki odnośnie wypoczynku dla rodzin można znaleźć w

lasy”: www.naturpark-augsburg.de

 Dowiedz się, co ma do zaoferowania Park przyrodniczy „Zachodnie

www.bayern-im-web.de/region/landkreis-augsburg

 Przegląd atrakcji na stronie:

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

pomysłami na spędzanie czasu):

Augsburg (w tym film o powiecie i przewodnik w formie e-booka z

 Wszystko o rozrywce i kulturze znajdziesz na stronie internetowej powiatu

Masz ochotę na więcej? Dalsze informacje i wskazówki oferują następujące strony:

jak najszybciej w fascynującą podróż po naszym wyjątkowym powiecie!

znajdziesz odpowiedni cel na wycieczkę ! A zatem: nie zwlekaj i wyrusz

dróżujesz z partnerem lub przyjaciółmi czy też z rodziną – tutaj zawsze

Niezależnie od tego, czy bawisz się w swoim własnym towarzystwie, po-

dowych przysmaków w przytulnych ogródkach piwnych i restauracjach.

bować orzeźwienia, możesz skosztować regionalnych oraz międzynaro-

oraz festiwali. Jeśli po tych wszystkich aktywnościach będziesz potrze-

się też świetnie bawić podczas licznych koncertów, spektakli teatralnych

życiem zarówno dla tych młodszych, jak i starszych. Odwiedzający będą

z elementami multimedialnymi i interaktywnymi będą wspaniałym prze-

zafascynują nie tylko osoby zainteresowane kulturą. Wizyty w muzeach

sportowców. Rozmaite atrakcje, takie jak zabytki historyczne i sakralne,

ne są idealne dla amatorów pieszych wędrówek, rowerzystów i innych

zacisznych miejsc do odpoczynku i relaksu. Rozległe tereny rekreacyj-

Położony w pięknej, naturalnej scenerii powiat Augsburg zapewnia wiele

Pełen życia, niespodzianek
i rozmaitych aktywności, bogaty w tradycję i blisko natury
— WITAMY w
powiecie Augsburg!

ODKRYJ SWOJĄ NOWĄ OSTOJĘ.

W W W. L A N D K R E I S - A U G S B U R G . D E
MARCUS MERK

14. Burgstall Zusameck —
relikty i rekonstrukcje z czasów
starożytnych

13. Muzeum Zusmarshausen — miejsce
z bogatą historią
Dzięki dogodnej lokalizacji miasteczko handlowe Zus
marshausen cieszy się bogatą i zróżnicowaną przeszłością. Muzeum Zusmarshausen poświęcone jest
wszystkim aspektom historii tej osady. Atrakcyjna oferta uzupełniona jest regularnymi, specjalnymi wystawami z dziedziny kultury i sztuki.

Wysoko nad centrum Dinkelscherben zwiedzający
mogą odkryć relikty zamku Zusameck, który został
zniszczony w 1813 roku. Do dziś zachowała się jedynie
kaplica zamkowa i fragmenty muru. Zrekonstruowano
fundamenty głównego zamku oraz studni zamkowych.
Cenne szklane okna kaplicy zostały wyeksponowane w
Galerii Scherer (Zehenstadel).
Zamek Zusameck, Schlossberg (nad
Otto-Schneider-Rundweg), 86424 Dinkelscherben
www.dinkelscherben.info/index.php/
freizeit-kultur-tourismus/burg-zusameck

19. Wieża Bismarcka Steppach —
panoramiczny widok na miasto
Augsburg

Założona w XII wieku wieś przeszła przez ręce kilku
właścicieli, wśród których znalazła się rodzina Fuggerów. Centralnymi obiektami tej osady są kościół, szubienica i zamek na wodzie, który „zatonął” po rozbiórce
w stawie zamkowym. Historię tego miejsca opowiadają eksponaty i znaleziska na wystawie „Backhäusle”.
Wspaniałe tereny leśne zachęcają do odpoczynku.

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

Na strychu dawnej szkoły żeńskiej znajdują się zarówno szkolne muzeum, jak i muzeum tekstylno-odzieżowe miasta Bobingen, które otworzono w
2002 roku. Stare ławki, karty do nauki oraz dzwonek
przypominają o szkolnych czasach. Kuchnia z lat
30. XX wieku pozwala przyjrzeć się życiu codziennemu w dawnych latach.
Muzeum szkolnictwa, włókiennictwa i chałupnictwa
Bobingen, Pestalozzistraße 1, 86399 Bobingen
www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/
urlaub-freizeit-kultur/kultur-und-heimatpflege/
museen/museen-bobingen

R AMONA FRODL

CORINNA CAMMERER

Wieża Bismarcka w Steppach
Bismarckstraße, 86356 Neusäß

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

Czy wiesz dlaczego u podnóża Alp znajduje się tak wiele jezior? Nie? No to zapraszamy na geologiczną ścieżkę w Bonstetten! Ścieżka przyrodnicza znajduje się w
Staufenberg i ma długość 4,5 km. Na sześciu tablicach
informacyjnych w zrozumiały sposób opisano historię
krajobrazu w zimnych i ciepłych okresach. Trasa ma
swój początek w centrum Bonstetten.

Ścieżka natury i sztuki w Bonstetten
Hauptstr. 9 (Ausgangspunkt), 86486 Bonstetten
www.kunstpfad-bonstetten.de

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

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

11. Muzeum balonów w Gersthofen —
interaktywnie poznawaj historię
lotnictwa

12. Obóz koncentracyjny w Horgau —
przypomnienie o ponurych czasach
Na północny wschód od dzielnicy „Bahnhof” w gminie
Horgau znajdował się w 1945 r. obóz koncentracyjny
Dachau. W nieludzkich warunkach więźniowie zajmowali się tam produkcją części do samolotu Me262. Pozostałości obozu koncentracyjnego opatrzone zostały
tablicami informacyjnymi oraz punktami przystankowymi i udostępnione są do zwiedzania.

Muzeum balonów w Gersthofen to jedyne takie muzeum
w Niemczech. W wieży ciśnień oraz na pozostałym terenie o powierzchni 1200 m2 odwiedzający mogą interaktywnie odkrywać historię lotów balonem. W muzeum
organizowane są również liczne koncerty, wystawy i inne
wydarzenia. Szczególną atrakcją są coroczne zawody w
locie balonem organizowane przez muzeum, w których
udział może wziąć każdy właściciel balonu gazowego.
Muzeum balonów w Gersthofen
Bahnhofstr. 10, 86368 Gersthofen
www.ballonmuseum-gersthofen.de

15. Ścieżki rowerowe w powiecie
Augsburg — zwiedzaj na rowerze

16. Obserwatorium w Diedorf — rzućmy
okiem na gwiazdy

17. Dom teatralny Eukitea — spektakle,
koncerty, warsztaty i wiele więcej

Lubisz cieszyć się naturą, odkrywać krajobrazy i poruszać się na świeżym powietrzu? Nie ma zatem lepszej
opcji niż zwiedzanie na rowerze! W powiecie Augsburg
dostępna jest doskonale rozbudowana sieć ścieżek
rowerowych. Niezależnie od tego, czy jesteś na wakacjach z rodziną, wybierasz się na codzienną przejażdżkę, czy też zaliczasz się do grona najlepszych sportowców — ścieżki rowerowe są odpowiednie dla każdego.
A zatem: wskakuj na rower i odkrywaj okolicę!

Zarówno przy dobrej, jak i złej pogodzie: wizyta w obserwatorium Diedorf zawszesię opłaca! Obserwować
można nie tylko planety z naszego Układu Słonecznego, ale także odległe galaktyki oraz świecące mgławice. W wyjątkowym planetarium odwiedzający będą
mogli poznawać astronomię podczas prezentacji i
podziwiać gwieździste niebo.

Wolny teatr Eukitea został założony w roku 1984 pod
nazwą Spielwerk. Po przeprowadzce z Walkertshofen
do miasteczka targowego Diedorf w 2007 roku został
otwarty jako Międzynarodowy dom teatralny. Do dnia
dzisiejszego, oprócz doskonałych produkcji wewnętrznych, podziwiać można występy gościnne, brać udział
w warsztatach teatralnych, bawić się na koncertach i
uczestniczyć w ciekawych wykładach dla wszystkich
grup wiekowych.

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

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

MARCUS MERK

20. Burgwalden — miejsce z historią

Jedyna taka wieża w całej Szwabii znajduje się w
dzielnicy Neusäß w Steppach. Wieża o wysokości
20 metrów została zbudowana na cześć pierwszego kanclerza Niemiec, księcia Ottona von Bismarcka
(1815–1898). Położona na wzgórzu wieża przyciąga
turystów jako platforma widokowa, z której podziwiać
można wspaniałą panoramę Augsburga. Latem wizyty są możliwe przez cały dzień.

Na miłośników sztuki czeka ścieżka stworzona przez
Hama Lohrmanna. Dziewięć przystanków rozsianych
dokoła Bonstetten pozwala uzyskać nowe spojrzenie na temat przemijania. Punktem wyjściowym jest
pierwsza stacja w centrum. Następnie należy podążać
oznakowaną drogą, biegnącą przez sąsiadujące Lasy
zachodnie na dystansie 6 kilometrów.

Horgau, były obóz koncentracyjny
Kreisstraße A5 (dostępne oznakowanie ulicy)
86497 Horgau

18. Ścieżka kultury i przyrody
Deuringer Heide — rozrywka i
zagadki na łonie natury
Rozmaite zagadki i kursy informacyjne, które poprzez
zabawę uczą o florze i faunie w Deuringer Heide. Cała
trasa składa się z dziesięciu różnych stacji, które można odkrywać samodzielnie lub w ramach wycieczki z
przewodnikiem.

Szlak kultury i natury Deuringer Heide
Kapellenstraße (500 metrów po opuszczeniu miasta)
86391 Stadtbergen (Deuringen)
http://www.eva-augsburg.de/?mp=lehrpfade

Eukitea — Międzynarodowy dom teatralny
Lindenstr. 18 b, 86420 Diedorf
www.eukitea.de

21. Naturparkhaus oraz Staudenhaus —
przyjrzyj się z bliska naturze

22. Klasztor Oberschönenfeld — miejsce
do zwiedzania i odpoczynku

23. Cmentarz żydowski Fischach —
śladami społeczności żydowskiej

24. Ścieżka medytacji — czas na
odpoczynek i kontemplację

W środku Augsburskiego parku przyrody „Lasy zachodnie” zwiedzający mogą dowiedzieć się wielu
istotnych faktów na temat związku między człowiekiem i naturą. Po wystawie oprowadzą Cię dwa rozmawiające drzewa, dzięki którym wizyta w tym miejscu będzie wspaniałym doświadczeniem zarówno
dla tych młodszych, jak i starszych. W muzeum rolnictwa Staudenhaus odwiedzający mogą przyjrzeć
się złym warunkom życia mieszkańców w XX wieku.

Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w powiecie Augsburg jest klasztor Oberschönenfeld. Oprócz
atrakcji kulturalnych, takich jak kościół opacki, muzeum folkloru i muzeum rolnictwa Staudenhaus,
znajduje się tu również muzealny ogród, plac zabaw
i ogródek piwny. W okresie poprzedzającym święta
Bożego Narodzenia obiekt przekształca się w klimatyczny jarmark świąteczny.

Deportacja 65 żydowskich obywateli z Fischach
miała swój gwałtowny przebieg w kwietniu i sierpniu
1942 roku i zakończyła sięgającą XVI wieku historię
lokalnej społeczności żydowskiej. Obecnie ponad
400 grobów na cmentarzu żydowskim przy Kohlberg
przypomina o żydowskiej przeszłości dzisiejszego
miasta targowego. Cmentarz jest otwarty dla zwiedzających w ramach wycieczek z przewodnikiem,
które są regularnie oferowane przez administrację
miejską oraz ReAL West.

Piękne krajobrazy, spokój, czas dla siebie — oto ścieżka medytacyjna w Augsburskim parku przyrodniczym
„Lasy zachodnie”. Dziewięć rekreacyjnych stacji zapewnia ćwiczenia medytacyjne z różnych religii. Ścieżka biegnie od Fischach, poprzez Langenneufnach,
Walkertshofen, Mittelneufnach i kończy się w powiecie
Unterallgäu. Pieszo lub rowerem: relaks gwarantowany!

Cmentarz żydowski w Fischach
Kohlbergstraße, 86850 Fischach

Staudenlandhalle Fischach
Schmutterweg 4, 86850 Fischach

Opactwo Cystersów Oberschönenfeld i
muzeum folkloru Szwabii,
Oberschönenfeld 1, 86459 Gessertshausen
https://abteioberschoenenfeld.de

Naturparkhaus oraz muzeum rolnictwa Staudenhaus
Oberschönenfeld 5, 86459 Gessertshausen

S TA DT KÖ N I G S B R U N N

PAT R I C K R O S Y K

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

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

10. Edukacyjny szlak geologiczny w
Bonstetten — historia Staufenberg

EUGEN SCHITZ

ANDRE AS DECKE

www.landkreis-augsburg.de

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

9. Ścieżka sztuki i natury w Bonstetten
— sztuka spotyka się z naturą

ALFRED LEINFELDER

www.bildungsportal-a3.de
Centra młodzieżowe: Bobingen, Diedorf, Gersthofen,
Graben, Königsbrunn, Neusäß, Schwabmünchen,
Stadtbergen, Untermeitingen, Welden

Katolicka parafia i kościół pielgrzymkowy św. Jakuba
Am Kirchberg 22, 24, 86485 Biberbach
www.kirche-biberbach.de

MONIK A LUT ZENBERGER

Młodzież może spędzać czas wolny z rówieśnikami, oddając się różnorodnym zajęciom: wspólne
gotowanie, koncerty, programy wakacyjne oraz pomoc przy CV. Domy dla młodzieży prowadzone są
przez doświadczonych pedagogów i są otwarte
dla wszystkich młodych ludzi. To doskonałe miejsca do poznawania nowych przyjaciół. Więcej informacji można znaleźć w portalu edukacyjnym a3.

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

S TA DT S C H WA B M Ü N C H E N

Powiat Augsburg przyciąga różnymi wydarzeniami
przez cały rok. Ambitni biegacze powinni zaznaczyć w
kalendarzu datę corocznego biegu powiatowego. Miłośnicy motoryzacji i inni zainteresowani będą zachwyceni rajdem zabytkowych samochodów. Teatr Moussong
regularnie wystawia rozrywkowe przedstawienia lalkowe dla dzieci i dorosłych.

REBECCA JENKS

F OTO L I A

L ANDKREIS AUGSBURG

8. Centra młodzieżowe, domy kultury i
miejsca spotkań — punkt kontaktowy dla młodzieży

7. Powiat Augsburg — jest tu co robić!

25. Muzeum szkolnictwa, włókiennictwa i chałupnictwa w Bobingen —
spojrzenie w przeszłość

Muzeum w młynie klasztornym w Thierhaupten
Franzengasse 21, 86672 Thierhaupten
www.klostermuehlenmuseum.de

 Jezioro Rothsee w Zusmarshausen

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

 Jezioro w Gablingen

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

Bez wody nie ma życia. Odwiedzający muzeum Lechmuseum Bayern mogą dowiedzieć się wielu ciekawych
faktów o znaczeniu rzeki Lech dla natury, rozwoju kulturalnego i osadnictwa oraz historii społecznej i gospodarczej regionu. Multimedialna wycieczka po muzeum
mieszczącym się w zabytkowej elektrowni wodnej to
doskonały pomysł na spędzenie czasu z całą rodziną.

ULF WEISSER

 Jezioro Ilsesee w Königsbrunn

„Liabs Herrgöttle von Biberbach” jest popularnie nazywany najczęściej odwiedzanym krucyfiksem kościoła
pielgrzymkowego św. Jakuba. Wybudowany w XVII
wieku kościół jest prawdziwym klejnotem epoki baroku.
Kościół znajduje się przy Kirchberg, a więc odwiedzający mają wspaniały widok nie tylko na augsburski krajobraz, ale także na pobliski zamek Fugger.

MARCUS MERK

 Jezioro w Kühlenthal

Jednym z najstarszych kościołów benedyktyńskich
jest opactwo w Thierhaupten. W sercu romańskiego
kościoła św. Piotra i Pawła znajduje się ogród krzyżowy z barokowym budynkiem klasztornym. Klasztor to
nie tylko atrakcja turystyczna do zwiedzania, ale także
miejsce licznych koncertów i wystaw. Podczas adwentu jarmark „Engerlmarkt” przyciąga do kompleksu klasztornego wielu turystów.

MARCUS MERK

Nasze jeziora:

6. Bawarskie muzeum Lechmuseum
Bayern — znaczenie wody

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

Postawiony jako ostatni z pierwszych czterech młynów
nad rzeką Friedberger Ach, młyn w Thierhaupten został
przebudowany na muzeum klasztorne w roku 1997.
Zdecydowanie warto je odwiedzić nie tylko ze względu
na ekscytujący przebieg wizyty. Nasze motto tutaj brzmi:
bądźcie aktywni! Odwiedzający mogą samodzielnie
upiec chleb, czerpać papier oraz przygotować musli, co
umożliwia doświadczanie sztuki młynarstwa na żywo.

5. Kościół pielgrzymkowy św. Jakuba
w Biberbach — klejnot baroku

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

Zarówno zimą, jak i latem: jeziora w powiecie Augsburg
wprowadzają miłe urozmaicenie do codziennego życia.
Od spacerów, poprzez relaksujące opalanie, aż po sporty, takie jak nurkowanie czy siatkówka plażowa — tutaj
każdy znajdzie coś dla siebie!

4. Klasztor w Thierhaupten — dziedzictwo kulturowe tętniące życiem

URSUL A PUSCHAK

Położony na wzgórzu kompleks Holzen zachwyca kościołem klasztornym i rozległym terenem z kaplicą. Przechadzając się po szlakach przyklasztornego lasu z grotą,
można spotkać lokalną zwierzynę. W okresie przedświątecznym organizowany jest tutaj jarmark adwentowy i
rękodzielniczy, pełen rzemieślniczych dzieł. Nie brakuje
również koncertów, żywej szopki i dziecięcej piekarni
świątecznej, które tworzą przytulną atmosferę.

3. Muzeum w młynie klasztornym w
Thierhaupten — młynarska sztuka,
której można dotknąć

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

2. Jeziora w powiecie Augsburg —
rekreacja i kąpiele

PINK HOPPER

NORBERT BALLEIS

NORBERT BALLEIS

JOHANNES WEIGELE

SOLOVIOVA LIUDMYLA VIA ADOBE STOCK

1. Klasztor Holzen: kultura i przyroda
dla młodszych i starszych

26. Mercateum i pawilon informacyjny
„955” — spojrzenie w przeszłość

27. Römerbad Königsbrunn —
relikt sprzed ponad 2000 lat

28. Muzeum i galeria Schwabmünchen —
pouczające i zabawne

29. Festiwal Singoldsand — wydarzenie
o szczególnym charakterze

„Z Indii i reszty świata” — taką nazwę nosi stała wystawa poświęcona handlowi z dalekimi krajami oraz
handlowi morskiemu. Muzeum mieści się w największym na świecie globusie. Jego powłoka przedstawia
mapę świata z 1529 roku. W pawilonie informacyjnym
„955” osoby zainteresowane historycznymi relacjami
handlowymi mogą dowiedzieć się więcej o bitwie pod
Lechfeld.

W okolicach cmentarza komunalnego Königsbrunn w
ciągu ostatnich lat zabezpieczono liczne pozostałości
po kąpielisku publicznym z okresu rzymskiego. Łaźnie
były ogólnym standardem higieny a ich konstrukcja
techniczna uważana jest za wybitną. Liczne tablice informacyjne pozwalają bliżej zapoznać się z tym obiektem.

W roku 1913 w dawnej szkole założono Muzeum historii sztuki i kultury. Obecnie jest to miejsce pełne
życia, w którym organizowane są liczne wydarzenia
i wystawy: od spektakli teatralnych poprzez wykłady
muzyczne i kulinarne, aż po festiwale muzealne. Naprawdę warto zapoznać się z programem!

Mercateum i pawilon informacyjny „955”
Alter Postweg 1, 86343 Königsbrunn
www.koenigsbrunn.de/kultur/museen/mercateum
www.koenigsbrunn.de/kultur/museen/955

Römerbad, Wertachstraße (cmentarz komunalny),
86343 Königsbrunn
www.koenigsbrunn.de/kultur/sehenswertes/
roemerbad

Połączenie muzyki na żywo, sztuki, przyrody i rodzinnej atmosfery przyciąga w sierpniu każdego roku
rzesze turystów, którzy bawią się podczas festiwalu
Singoldsand w Schwabmünchen. Festiwal kultury
popularnej odbywa się bezpośrednio na rzeką Singold, której zawdzięcza swoją nazwę. To doskonała
okazja do zabawy i tańca. Specjalnie z myślą o dzieciach i rodzinach organizowany jest dzień „Singoldsandkasten-Tag”.

Muzeum i galeria miasta Schwabmünchen
Holzheystr. 12, 86830 Schwabmünchen
www.schwabmuenchen.de/museum-und-galerie

www.singoldsand-festival.de

30. Zamek Haldenburg z czasów
węgierskich — schronienie w
czasie wojny
Około 800 metrów na południowy zachód od Schwabegg znajduje się wczesnośredniowieczny zamek Haldenburg. Wał został zbudowany, aby chronić ludność
w czasie wojny z osiadłymi Węgrami (najazdy węgierskie). Do dnia dzisiejszego zachowały się ikoniczne
cechy murów obronnych, takich jak „Reitergassen” oraz
potężnych „Ungarnwälle”.
Haldenburg, Schlossbergstr. 53
86830 Schwabmünchen (Schwabegg)
www.schwabegg.de

