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Regio Augsburg Turizm:
www.augsburg-tourismus.de/radeln-und-wandern

Bisikletliler için Bavyera ağı:
www.bayerninfo.de/rad

 Bisikletçiler ve yürüyüşçüler aşağıdaki web sitelerinden tatil
önerilerine ve bilgilere ulaşabilirler:

 Aileler için tatil önerileri çevrimiçi olarak aile dergisi liesLotte içinde
şuradan bulunabilir:
www.lieslotte.de/freizeit-tipps-rund-um-augsburg/freizeittipps

 Augsburg Tabiat Parkı – Batı Ormanı’nın neler sunabileceğini
şuradan öğrenebilirsiniz: www.naturpark-augsburg.de

 Ayrıca turistik yerler hakkında şurada genel bir bilgi de bulabilirsiniz:
www.bayern-im-web.de/region/landkreis-augsburg

 Augsburg kırsal bölgesinin web sitesinde (Reise-Idee-Verlag’ın kırsal
bölge filmi ve e-seyahat rehberi dahil) tatil ve kültür hakkında her şey:
www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/urlaub-freizeit-kultur

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Tatil için daha
fazla öneriyi aşağıda bulabilirsiniz:

İster tek başına olsun isterse iki kişi olarak, arkadaşlarla ya da aile
olarak – Augsburg kırsalında her zaman gönlünüze göre bir gezilecek yer bulunur! Dolayısıyla: Şimdi kendi ilçe kırsalınızda keşif
yolculuğunuza başlayın!

Harika bir doğal manzarayla çevrili Augsburg bölgesi dinlenmek
ve rahatlamak için gözlerden uzak yerler sunmaktadır. Yakındaki
geniş ve cömert dinlenme bölgeleri yürüyüşçüler, bisikletçiler ve
diğer sporcular için mükemmeldir. Tarihi anıtlar veya kutsal yapılar
gibi turistik yerler sadece kültürle ilgilenenleri büyülemiyor. Multimedya ve etkileşimli ögeler müzeleri genci ve yaşlısı için unutulmaz
bir deneyim haline getiriyor. Buna ek olarak ziyaretçilere konserler,
tiyatro gösterileri veya festivallerle çok iyi bir eğlence programı sunulur. Kim bütün bu etkinliklerden sonra bir şeyler atıştırma ihtiyacı
duyarsa rahatlatıcı bira bahçelerinde ve davetkar restoranlarda
bölgesel veya uluslararası lezzetlerin tadını çıkarabilir.

Canlı, işlek, geleneksel
açıdan zengin, doğaya
yakın ve sürprizlerle dolu –
Augsburg kırsal bölgesine
HOŞGELDİNİZ!

YENI MEMLEKETINIZI
KEŞFEDIN

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

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

NORBERT BALLEIS

NORBERT BALLEIS

JOHANNES WEIGELE

SOLOVIOVA LIUDMYLA VIA ADOBE STOCK

1. Holzen manastırı: Genci ve yaşlısı
için kültür ve doğa

2. Augsburg kırsal bölgesinde göller –
dinlenme ve yüzme imkanları

3. Thierhaupten manastır değirmeni
müzesi – açıkta değirmen sanatı

4. Thierhaupten Manastırı – Kültürel
yaşam dolu kültürel miras

5. St. Jakobus Biberbach Hac Kilisesi
– Barok döneminin mücevheri

6. Bavyera Lech Müzesi – Suyun önemi üzerine

Bir tepe üzerinde yer alan Holzen manastırı bir manastır kilisesi, şapel, mağaralı manastır ormanı, hayvan ağılı, orman patikası ve bira bahçesi de içeren geniş arazisi
ile etkileyicidir. Noel’den önce Advent ve el sanatları pazarı zanaatkarlık, konserler, canlı beşik ve çocuklar için
Noel fırını ile rahatlatıcı bir atmosfer oluşturur.

İster kışın ister yaz aylarında olsun: Augsburg kırsalındaki göller gündelik yaşama hoş bir değişiklik sunmayı başarırlar. Basit bir yürüyüş ya da rahatlatıcı bir
güneşlenmeden tutun dalış veya plaj voleybolu gibi
spor imkanlarına kadar – burada herkes için bir şey
mevcuttur!

Friedberger Ach’daki eski dört fabrikanın sonuncusu olarak Thierhaupten değirmeni 1997 yılında manastır değirmeni müzesine çevrildi. Ziyaretin değerli
olmasının tek nedeni heyecan verici turlar değil. Buradaki fark: sizin de bir şeyler yapabilmeniz! Ziyaretçilerin ekmek pişirmelerine, kağıt hamuru süzmelerine ya da müsli yapmasına izin verilir; böylece onlar
değirmencilik sanatını birebir tanımış olurlar.

En eski Benedikten manastırlarından biri Thierhaupten manastırıdır. Özünde romanesk olan St. Peter
ve Paul kilisesinin hemen yanında, kilise bahçesinin
etrafında barok manastır binaları bulunur. Manastır
sadece bir cazibe merkezi olmayıp aynı zamanda
bir konser ve sergi mekânıdır. Advent zamanında
“Engerlmarkt” manastır alanına pek çok ziyaretçi
çekmektedir.

St. Jakobus hac kilisesinin çok ziyaret edilen çarmıha gerilmiş İsa heykeli halk arasında „Liabs Herrgöttle von Biberbach“ olarak adlandırılıyor. 17. yüzyılda
inşa edilmiş olan kilise Barok dönemin gerçek bir
mücevheridir. Kilise dağı üzerinde yer alan kilise ziyaretçilere sadece Augsburg kırsalının değil, aynı zamanda yakındaki Fugger şatosunun da mükemmel
manzarasını sunmaktadır.

Susuz hayat olmaz. Doğa, kültürel gelişme ve ayrıca
bölgemizin yerleşim, sosyal ve ekonomik tarihi için
Lech nehrinin hangi önemi haiz olduğunu ziyaretçiler
Bavyera Lech Müzesi’nde öğreniyorlar. Tarihi hidroelektrik santrali mekanlarında bulunan müzeye Multimedya ile tasarlanmış olan müze gezisi bütün aile
için katılmaya değer.

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

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

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

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

Göllerimiz:

Alpler’in eteklerinde neden bu kadar çok göl olduğunu biliyor musunuz? Hayır? Öyleyse Bonstetten’deki
jeolojik rehberlik yolunu ziyaret edin! Rehberlik yolu
Staufenberg’in hemen yanında olup uzunluğu 4,5
kilometredir. Altı bilgi paneli yardımıyla manzaranın
soğuk ve sıcak dönemlerdeki oluşum tarihi canlı
bir biçimde anlatılmaktadır. Dairesel yol Bonstetten
merkezinde başlar.

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

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

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

İster iyi ister kötü havalarda olsun: Diedorf Gözlemevini ziyaret etmeye her zaman değer! Güneş sistemimizde görülecek sadece gezegenler değil, aynı
zamanda uzak gökadalar ya da parlayan bulutsular
da vardır. Ziyaretçiler eşsiz planetaryumda yıldızlı
gökyüzünün manzarasını seyrederken canlı bir sunumda astronomi hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

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

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

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

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

17. Eukitea Tiyatrosu –
Tiyatro oyunları, konserler,
atölyeler ve daha fazlası …

18. Deuring Fundalığı Kültür ve Doğa
Macerası Yolu – Doğa ve gizem
eğlencesi

Özgür tiyatro Eukitea, 1984 yılında Spielwerk adıyla kurulmuştur. Walkertshofen’den pazar beldesi
Diedorf’a taşındıktan sonra 2007 yılında Uluslararası
Tiyatro açılabilmiştir. Orada bugüne kadar, mükemmel şirket içi yapımlara ek olarak, konuk oyunların
sahnelenmesi, tiyatro atölyeleri, konserler ve her yaş
için okumalar ziyaret edilebilir.

Çok çeşitli bir gizem ve bilgi parkuru, eğlenceli bir
şekilde Deuring fundalığının hayvan ve bitki dünyası
hakkında bilgiler sağlamaktadır. On farklı durağı olan
dairesel yolu ya tek kişi olarak ya da rehberli tur kapsamında keşfetmek mümkündür.

EUGEN SCHITZ

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

24. Çalılık Meditasyon Yolu –
Dinlenme ve tefekkür için zaman

Fischach’tan 65 Yahudi vatandaşın sürgün edilmesiyle Nisan ve Ağustos 1942’de, geçmişi 16. yüzyıla
kadar varan, yerel Yahudi topluluğunun tarihi şiddet
dolu bir şekilde sona ermiştir. Bugün bile Kohlberg
yanındaki Yahudi mezarlığında bulunan 400’ü aşkın
mezar bugünkü pazar beldesinin sahip olduğu Yahudi geçmişi hatırlatmaktadır. Mezarlık, belediye idaresi ve ReAL West aracılığıyla düzenli olarak sunulan
rehberli turlar kapsamında halka açıktır.

Güzel manzara, huzur, kendiniz için zaman – Augsburg Doğa Parkı – Batı Ormanları’ndaki meditasyon
yolu bunu sunuyor. Dokuz durak, çeşitli dinlerin meditasyon egzersizleri ile dinlenme vaat ediyor. Yol
Fischach, Langenneufnach, Walkertshofen, Mittelneufnach üzerinden Unterallgäu kırsal bölgesine kadar
uzanmaktadır. Yayan ya da bisikletle: Rahatlayacağınız garantilidir!

Jüdischer Friedhof Fischach
Kohlbergstraße, 86850 Fischach

Staudenlandhalle Fischach
Schmutterweg 4, 86850 Fischach

26. Mercateum ve Bilgi Pavyonu „955“ –
Geçmiş zamanlara bakış

27. Königsbrunn Roma Hamamı –
2000 yıl öncesinden kalıntılar

28. Schwabmünchen Müzesi ve Galerisi
– bilgilendirici ve eğlendirici

29. Singoldsand Festivali – özel
nitelikte bir etkinlik

„Hindistan’dan ve dünyanın her yerinden“ – bu, uzak
mesafe ve deniz ticareti konulu kalıcı serginin adıdır. Müze dünyanın en büyük gezilebilir küresi içinde
yer almaktadır. Kılıf, 1529 yılının bir dünya haritasını
göstermektedir. Sadece tarihi ticaret ilişkileriyle ilgilenmeyenler bilgi pavyonu „955“de Lechfeld Savaşı
hakkında bilgi edinebilirler.

Geçtiğimiz yıllarda Königsbrunn Belediye Mezarlığı
alanı içerisinde Roma döneminden kalma bir halk
hamamı tesisinin çok sayıdaki inşaat izlerine ulaşılabilmiştir. Hamamlar genel hijyen standardının bir
parçasıydı, ancak Königsbrunner tesisinin teknik tasarımı olağanüstü. Alandaki çok sayıda bilgi panosu
daha derin bilgiler sağlamaktadır.

Sanat ve Kültür Tarihi Müzesi 1913 yılında evvelki bir
okul binasında kuruldu. Bugün sanat sergilerinden
tiyatro oyunlarına, müzik ve mutfak sanatı okumalarından konferanslara ve müze festivallerine kadar,
etkinlikler ve sergiler için canlı bir mekan olarak görülüyor. Programa bir göz atmaya değer!

Her yıl Ağustos ayında canlı müzik, sanat, doğa ve
aile atmosferinin bir karışımı Schwabmünchen’deki
Singoldsand Festivaline çok sayıda ziyaretçi çeker. Doğrudan ünlü Singold nehri üzerinde yer alan
pop kültürü festivali keyfe, dans etmeye ve eğlenmeye davet ediyor. Özellikle çocuklar ve aileler için
bir „Singoldsandkasten-Tag“ (Singold kum sandığı
günü) sunulmaktadır.

Mercateum und Infopavillon „955“
Alter Postweg 1, 86343 Königsbrunn
www.koenigsbrunn.de/kultur/museen/mercateum
www.koenigsbrunn.de/kultur/museen/955

Römerbad, Wertachstraße (Städtischer Friedhof),
86343 Königsbrunn
www.koenigsbrunn.de/kultur/sehenswertes/
roemerbad

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

Kultur- und Naturerlebnispfad Deuringer Heide
Kapellenstraße (belde çıkışından sonra 500 metre)
86391 Stadtbergen (Deuringen)
http://www.eva-augsburg.de/?mp=lehrpfade

23. Fischach Yahudi mezarlığı – Bir
Yahudi topluluğunun izleri peşinde

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

R AMONA FRODL

CORINNA CAMMERER

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

Augsburg kırsalında en çok ziyaret edilen yerlerden
biri de Oberschönenfeld manastırıdır. Manastır kilisesi, Folklor Müzesi ve Staudenhaus Çiftlik Müzesi
gibi önemli kültürel mekanların yanı sıra bir müze
bahçesi, bir oyun alanı ve bir bira bahçesi de burada
vakit geçirmeye davet ediyor. Noel sezonu öncesinde alan cıvıl bir Noel pazarına dönüşür.

Naturparkhaus und Bauernmuseum Staudenhaus
Oberschönenfeld 5, 86459 Gessertshausen

Horgau, eski Nazi toplama kampı şubesi
Kreisstraße A5 (yol işaretleri mevcuttur)
86497 Horgau

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

22. Oberschönenfeld Manastırı –
keşfedilecek ve vakit geçirilecek
bir yer

Augsburg Doğa Parkı – Batı Ormanı’nın orta yerinde ziyaretçiler insan ve doğa arasındaki ilişki hakkında bilgi edinebilirler. İki konuşan ağaç sergiye
rehberlik ediyor ve genci ile yaşlısının ziyaretini
unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Staudenhaus çiftçi müzesinde ziyaretçiler 20. yüzyılın başlarındaki sakinlerin yoksul yaşam koşullarının bir
izlenimine sahip oluyorlar.

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

Bismarckturm Steppach
Bismarckstraße, 86356 Neusäß

Evvelki bir kız okulunun çatısında hem okul müzesi hem de Bobingen şehrinin 2002 yılında açılan
tekstil ve ev ekonomisi müzesi bulunmaktadır.
Eski okul sıraları, öğretim kartları ya da okul zili,
geçen okul günlerini hatırlatmaktadır. 1930’lardan
kalma bir mutfak o zamanın günlük yaşamına bir
bakış sağlamaktadır.

21. Doğa parkı evi ve Çalı evi – Çalılara
yakından tanık olmak

12. yüzyılda kurulan köyün aralarında Fugger ailesinin de bulunduğu birçok sahibi olmuştur. Beldenin
merkezi binaları bir kilise, bir darağacı ve yıkımdan
sonra şato göletine “batmış” olan bir su şatosu idi.
Bugün „Backhäusle“deki bir sergi buluntuları ve beldenin tarihini sunmaktadır. Muhteşem bir ormancılık
sizi oyalanmaya davet ediyor.

Neusäß’in semti Steppach’daki Bismark kulesinin
tüm Suebya’da eşi benzeri yoktur. 20 metre yüksekliğindeki kule ilk Alman Kraliyet Başbakanı olan Prens
Otto von Bismarck (1815 – 1898) onuruna inşa edilmiştir. Bir tepe üzerinde bulunan kule Augsburg kentinin muhteşem manzarasına sahip bir bakış noktası
olarak cezbedicidir. Ziyaretler yaz aylarında gün boyunca mümkündür.

25. Okul, tekstil ve ev ekonomisi
müzesi Bobingen – Geçmişe bakış

MARCUS MERK

20. Burgwalden – Tarih içeren bir yer

S TA DT KÖ N I G S B R U N N

PAT R I C K R O S Y K

19. Steppach Bismark Kulesi –
Augsburg kentini kuşbakışı
görünüşü

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

MARCUS MERK

Doğanın keyfini çıkarmak, manzarayı keşfetmek ve
temiz havada hareket etmek mi? Bunun için bisikletten daha iyisi yoktur! Bu nedenle Augsburg kırsal
bölgesinde iyi gelişmiş bir bisiklet yolu ağı mevcuttur. İster aile gezisi, günlük bisikletçiler isterse en iyi
sporcular için olsun – burada herkes için uygun bisiklet yolları mevcuttur. O halde: Atlayın bisikletinize
de kırsal bölgeyi keşfedin!

1945 yılında Horgau beldesi „İstasyon“ semtinin
kuzey doğusunda Dachau toplama kampının bir şubesi vardı. İnsanlık dışı şartlarda mahkumlar burada
Me262 uçağı için parçalar üreteceklerdi. Nazi toplama kampı şubesinin kalıntıları bilgi panoları ve steller
ile özgün yerlerinde tekrar görünür ve kamuya açık,
erişilebilir hale getirildi.

Gersthofen Balon Müzesi Almanya çapında tektir.
Su kulesinde ve 1200 m2’lik alan üzerinde ziyaretçiler balon yolculuğu tarihini etkileşimli olarak keşfediyorlar. Ayrıca balon müzesi konserler, sergiler
ve daha fazlası için bir etkinlik yeridir. Doruk noktası ise her gaz balonu sahibinin katılabileceği yıllık
Ballonmuseumscup’tır.

MARCUS MERK

Ziyaretçiler Dinkelscherben merkezinin oldukça yukarısında yer alan 1813 yılında tahrip edilmiş Zusameck
kalesinin kalıntılarını keşfedeceklerdir. Sadece kale
şapeli ve duvarın bazı kalıntıları günümüze ulaşmıştır.
Ana kalenin ve kale kuyularının temelleri eski duruma
getirilmiştir. Şapelin değerli cam pencereleri Scherer
Galerisi’nde (Zehenstadel) sergilenmektedir.

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

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

16. Gözlemevi Diedorf – Yıldızlara
bir bakış

S TA DT S C H WA B M Ü N C H E N

Kolay ulaşılır konumu nedeniyle pazar beldesi Zusmarshausen zengin ama aynı zamanda çalkantılı bir
geçmişe sahiptir. Zusmarshausen Müzesi bu tarihin
her yönüne kendini adamış olup sanat ve kültür alanındaki düzenli özel sergilerle cazip davetini tamamlamaktadır.

15. Augsburg kırsal bölgesinde bisiklet
yolları – Bölgeyi bisikletle keşfedin

12. Nazi toplama kampı şubesi Horgau
– Kasvetli bir zamanı anımsatma

MONIK A LUT ZENBERGER

14. Zusameck kalesi harabesi –
Kadim çağlardan kalıntılar ve
rekonstrüksiyonlar

13. Zusmarshausen Müzesi –
Tarihi bir konum

11. Gersthofen Balon Müzesi –
Havacılık tarihine etkileşimli
olarak tanık olmak

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

Hama Lohrmann tarafından şekillendirilmiş Sanat
Patikası Kırsal Sanat, Bonstetten çevresindeki dokuz durağıyla sanatseverler için fanilik konusuna
özel bir yaklaşım imkanı sağlıyor. Başlangıç noktası
belde merkezindeki ilk durak olup bundan sonra ise
işaretlerle donatılmış olan güzergah bitişikteki Batı
Ormanları boyunca yak. 6 kilometre uzunluğundaki
bir dairesel yoldan geçmektedir.

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

Burada gençler boş zamanlarını akranlarıyla geçirebilir
ve çeşitli hizmetlerden yararlanabilirler: birlikte yemek
yapmak, konserler, tatil programı ya da iş başvurularında yardım. Pedagojik uzmanlar tarafından işletilen
evler tüm gençlere açık olup kafa dinlendirmeye ve
arkadaşlarla buluşmaya ayrılmış özel bir alandır. Daha
fazla bilgi öğrenme yerleri bölümündeki Eğitim Portalı
a3’te.

MARCUS MERK

ANDRE AS DECKE

www.landkreis-augsburg.de

10. Bonstetten Jeolojik Rehberlik Yolu –
Staufenberg tarihi

ALFRED LEINFELDER

Augsburg kırsal bölgesi yıl boyunca çeşitli etkinliklerle cazibe oluşturmaktadır. Her yıl düzenlenen kırsal
bölge koşusu iddialı koşucular için takvim üzerinde
sabit bir zamandır. Eski model araba rallisi araba tutkunlarını ve diğer meraklıları hayrete düşürüyor. Moussong Tiyatrosu çocuklar ve yetişkinler için düzenli
olarak eğlenceli kukla gösterileri sunmaktadır.

9. Bonstetten Sanat Patikası Kırsal
Sanat – Sanat doğa ile buluşuyor

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

8. Gençlik merkezleri, gençlik evleri ve
buluşma yerleri – Gençler için ilk
gidilecek yer

7. Augsburg Kırsal Bölgesi – Orada sizi
bekleyen çok şey var!

REBECCA JENKS

 Rothsee Zusmarshausen

F OTO L I A

L ANDKREIS AUGSBURG

 Yüzme gölü Gablingen

ULF WEISSER

 Ilsesee Königsbrunn

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

URSUL A PUSCHAK

 Yüzme gölü Kühlenthal

www.singoldsand-festival.de

30. Macar zamanından kalma
Haldenburg sığınma kalesi –
Savaş zamanlarında sığınak
Schwabegg’in yaklaşık 800 metre güneybatısında erken Ortaçağ Macar koruma kalesi Haldenburg bulunmaktadır. Surlar yerleşik Macarlarla (Macar istilaları)
savaş zamanlarında halk için bir koruma yapısı olarak
inşa edilmiştir. Bugüne kadar „Süvari yolları“ veya güçlü „Macar surları“ gibi koruma surlarının tipik özellikleri
iyi korunmuştur.
Haldenburg, Schlossbergstr. 53
86830 Schwabmünchen (Schwabegg)
www.schwabegg.de

