Luftkurort Schlüchtern in Hessen- Tut gut!
Uzdrowisko klimatyczne Schlüchtern W Hesji Warto poznaC
...................................................................
1000 Jahre Schlüchtern-eine Stadt mit Herz und Gefühl
I000 lat Schlüchtem- miasto z sercem i uczuciem

...................................................................
Byte miasto "powiatowe" Schluechtern, dzieki swojernu Iadnemu pdoteniu, W ghrnej
czesci doliny Kinzigu, miedzy pogorzem Srodkowym Vogelsbergu, Spessartem i
Renem, zwane jest rowniei miastem "na rogu G6T - Bergwinkelstadt.
PrzeszbsC i ptzysm~osktqmq s i W~tym miescie W harmonijnqcaIosC. Schluechtern
chce byC odkrywane powoli ale intensywnie. Dajcie sig oprowadzik i uwiesc.
.............................................

Herzlich willkommen im Bergwinkel
Serdecznie witamy W Bergwinkel
*************X************************

Schluechtern, miasto szkot i sklepow W g6rnej czqsci doliny Kinzigu, wraz ze swoimi
okolicznymi wioskami, jest dla obywateli tego regionu, jednym z bardziej znaczqcych
centrow. Zwiedzanie pelnych wdzieku uliczek i malowniczych zakqtkbw, polqczonych
historycrnq substancjq budowlanq pomola na zapornnienie o czasie.
JakosCi i roznorodnoSc, to oferta malych sklephw pdotonych W centrum miasta jak i
cotygodniowych stoisk targowych z placu z przed ratusza, ktbry zostal na nowo
wybudowany W roku 1976 .
Fundamentatnq formulq kulturalnq Schluchtern jest, jak najlepsze pdqczenie starego
E nowytn. Bardzo uczqsrczane centrum miasta, interesujqce targi i wystawy,
uzupeiniajq obraz tego rniasta nad Kinzigiem. Schlüchtern jest miastem pdnym
zycia,dajqcym sig kochak - powstalym z tradycji i pracowitosci jego mieszkaiicbw.
*X**********************************

Schlüchterner Gastfreundschaft
Goscinnos6 miasta Schlüchtem
********X*******************************

Godne polecenia jest, zwiedzenie wspanialego modelu dworca kolejowego W
muzeum "Bergwinkel". Model ten, dworca kolejowego miasteczka Elm o wielkoSci
90qm. pnedstawia obiekt z okresu jego swietnosci. Na szynach o catkowitej dtugoSci
500m. porusza sie 28 pociqgbw, ktore pokazujq bardzo realistycznie dziaIalnoS6
tego watnega wgzla kolejowego. Budowniczyrn tego modelu, jest pasjonat ze
Schlüchtern, ktory rowniei uruchomii podobny eksponat W niedalekim uzdrowisku
Bad Orb.
Ocenq nas i naszej goscinnosci, pozostawiarny Panstwu. Niezaleznie czy to
gospoda ,hotel lub pensjonat, dla kazdego znajdzie sie odpowiednia rnoiliwohd
noclegu. Rbznorodne gospody, kawiarnie i restauracje dajq mozliwosC uciechy dla
duszy i ciala nawet gdy W Schlüchtem nie odbywa sie iaden festyn. GoScinnoe jest
U nas na pierwszym miejscu. Potrawy typowe dla tego regionu sq rozkoszq dla
podniebienia.
Wystawy, wernisaie i teatry objazdowe goszczq regularnie W hali rniejskiej. Museum
"Bergwinkel", ktore poloine jest W bezposredniej bliskosci hali miejskiej, daje
moZliwoS6 zwiedzajqcym spojrzek na "staredobre czasy".

Nasze liczne kluby i zrzeszenia dajq mozliwoCC naszym goSciom i przyjezdnym
uprawiaC swoje hobby, rowniez W czasie pobytu W Schlüchtern. Prosimy o
zasiggniecie dalszych informacji.
........................................

In Schlüchtern ist was los !
W Schlüchtern cos sie dzieje!
*****************X*******************

Kolorowa paleta interesujqcych festynow oczekuje Panstwa. Rozpoczyna je wiosnq
"Heller Markt". Nastepnie W sierpniu jest czas na "Weizelfest", a W listopadzie cate
Schlüchtern bierze udziai W najwiekszym regionalnym festynie "Kalten Markt". W
miesiqcach letnich kluby i zrzeszenia organizujq mniejsze festyny,dostqpne dla
wszystkich chetnych. Ten "sezon festynow" zamyka "Weihnachtsmarkt", ktory
odbywa sie W Schlüchtern przed ratuszem.
Jednego nie nalezy zapomniek, i e Schlüchtern jest na CO dzien zywym i wesdym
miastem.

.................................

Urlaub in gesundem Klima
Urlop W zdrowym klimacie

.................................

Dajmy sie poddaC czarowi tego krajobrazu - to jest piekne odczucie, byC
zafascynowanym tym naturalnym, mocno zalesionym obszarem.
Nasze miasto i jej okolice posiadajq szeroki zakres propozycji do uprawiania sportu i
turystyki. Nasi goscie mogq sie cieszyc dlugimi spacerami wokoC Schluechtern i
wedrowkami po jego okolicy. Zamek W Ramholz, z jego, W angielskim stylu
zaprojektowanym parkiem, czy ruiny zamku Steckelberg, ,rodzinnej posiadtosci
rodziny Urlicha von Hutten, s q interesujqcymi celami wedrowek .Wart0 poswiqciC
jest trochg czasu, aby sie tym wszystkim rozkoszowac.
Uzdrowisko klimatyczne Schlüchtern ma zdrowe powietrze i klimat, ktory krzepi ciaio
i dusze. Otaczajqca natura z jej typowym podgorskim krajobrazem uspokaja i ozywia,
a Swieze powietrze, pozwala oddychaC peinymi piucami. Rowniez na
naszym,otwartym podgrzewanym basenie, z jego duzq zielonq przestrzeniq do
lezakowania, mozna sie odswiezyC i zatankowaC energie. W miesiqcach zimowych
stoi do dyspozycji basen kryty.

...................................................
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Leben in der Natur Leben mit der Natur
2 y z~naturq i W naturze

-

...................................................

Gdy Pahstwo spedzajq U nas swoj urlop, moiecie, jako spacerowicze, rowerzysci lub
turysci, zapomnieC o "dniu powszednim". Stresu, haiasu, pospiechu czy
zanieczyszczonego powietrza U nas panstwo nie zaznacie. Wyszukanych atrakcji,
znanych z innych centrow turystycznych, U nas nie znajdziecie. U nas mozna robiC
to, na CO sie ma ochotg.

.........................................................
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Schlüchtern in Hessen tut gut Schlüchtem W Hesji warto poznaC
Wir heissen Sie immer herzlich willkommen! Witamy was zawsze bardzo
serdecznie!
Verkehrbüro der Stadt Schlachten Biuro turystyczne miasta Schlüchtern.
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