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Informacja prasowa
Miasto Ottona Magdeburg – europejska metropolia kultury i natury nad Łabą
Pierwszy niemiecko-rzymski cesarz Otton I i przyrodnik Otto von Guericke są słynnymi ojcami miasta
Magdeburg z ponad 1200-letnią historią. Stąd nazywane jest również miastem Ottonów. Jego
imponującym symbolem jest katedra gotycka, której fundamenty zbudowano w 1209 roku. Zaledwie
kilka metrów od Placu Katedralnego znajduje się Zielona Cytadela (Grüne Zitadelle) - dzieło sztuki
architektonicznej zaprojektowane przez Friedensreicha Hundertwassera.
Magdeburg oferuje średniowieczną podróż w czasie, będąc jednocześnie nowoczesnym miastem
kultury. Metropolia nad Łabą wraz z licznymi parkami zalicza się do najbardziej zielonych miast w
Niemczech.
Łaba - niebieska arteria miasta
Niebieska wstęga rzeki Łaby rozciąga się na długości 21 kilometrów. To właśnie nad jej brzegami
oczom ukazuje się w imponujących zielonych barwach jedno z najbardziej zielonych miast w
Niemczech. Na szlaku rowerowym Elberadweg lub podczas rejsu statkiem zwiedzający mają
możliwość podziwiać tą niebieską „wstęgę” Magdeburga. Od wielu lat szlak wzdłuż Łaby - Elberadweg
należy do najbardziej popularnych tras rowerowych Niemiec, a rozpoczyna się w Karkonoszach i
prowadzi przez Magdeburg aż po Cuxhafen.
W programie turystycznym można odbyć interesującą podróż statkiem na północ do wielkiego
wodnego skrzyżowania w Magdeburgu. Jego serce jest najdłuższym mostem (Kanalbrücke) Europy,
na którym Kanał Śródlądowy przecina Łabę. A propos wody: Miasto nad Łabą znane jest również z
dobrej jakości wody pitnej!
Stolica parków
Magdeburg urzeka bujną zielenią i rozległymi krajobrazami parkowymi. Stolica kraju związkowego
Saksonia-Anhalt nie bez powodu nazywana jest stolicą parków i placów zabaw.
Kilka lat temu mianowano Magdeburg jednym z najbardziej zielonych miast w Niemczech. Wspaniałe
parki z prastarymi drzewami i daleko sięgającymi krajobrazami nad Łabą - m.in. Park Miejski
Rotehorn lub park Herrenkrugpark - idealnie nadają się do dalekich spacerów, wycieczek rowerowych
i pikników. Wielkie tematyczne place zabaw przyciągają mnóstwo rodzin z dziećmi. Wielu atrakcji na
łonie natury dostarcza Park Rozrywki Elbauenpark - park o powierzchni 100 hektarów z
najnowocześniejszą architekturą ogrodową. Wyróżniającą się atrakcją jest jednakże 60-metrowa
Wieża Tysiąclecia (Jahrtausendturm) z interaktywną wystawą prezentującą 6000 lat historii nauki i
techniki.
Śladami cesarza Ottona I
Rzekę Łabę i dzielnicę katedralną (Domviertel) dzieli tylko kilka kroków. Katedra magdeburska
przypomina o niemiecko-rzymskim cesarzu Ottonie I Wielkim - o jednym ze słynnych Ottonów, na
których cześć nazwano miasto Magdeburg. W 955 roku zainicjował budowę cesarskiej katedry, która
spłonęła podczas wielkiego pożaru Magdeburga. W XIII wieku, w tym samym miejscu wybudowano
nową katedrę w stylu gotyckim - obecną katedrę magdeburską (Magdeburger Dom). Ze względu na
jej ogromny rozmiar warto zwiedzić tą niezwykłą budowlę o długości 120 m, szerokości 33 metrów (w
nawie) i wysokości 33 metrów (w nawie głównej). Duże znaczenie dla historii sztuki mają cykle
figuralne.
Eksperyment półkul magdeburskich Ottona von Guericke
Przyrodnik i burmistrz miasta, Otto von Guericke zyskał międzynarodową sławę dzięki swojemu
eksperymentowi półkul magdeburskich. Udowodnił istnienie próżni łącząc ze sobą dwie miedziane
półsfery - powstałą z nich kulę całkowicie opróżniając z powietrza. Rozdzielenie tak połączonych ze
sobą półkul było niemożliwe.
Do dziś eksperyment półkul magdeburskich wykonywany jest z pomocą silnych koni, które dają z
siebie wszystko, by oddzielić od siebie te dwie połówki. Piękne widowisko!
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Hundertwasser w Magdeburgu
Również inne znane osoby są ściśle związane z Magdeburgiem. Zielona Cytadela (Grüne Zitadelle)
jest ostatnim zakończonym projektem architektonicznym wybitnego austriackiego artysty
Friedensreicha Hundertwassera. Budynek mieszkalno-usługowy został oddany do użytku w 2005 roku
i stanowi niezwykły kontrast dla katedry. Widoczny z daleka oświetla ją wieloma barwami: złotą,
różową, białą i zieloną. Ogromne złote kule zdobią wieże tego wspaniałego dzieła sztuki,
zaprojektowanego przez Friedensreicha Hundertwassera. Niezwykle zachwycające są również fasady
budynku pomalowane w większości na różowo, balkony, z których wyrastają aż po samo niebo
zielone drzewa. Architektura odzwierciedla koncepcję mieszkalną Zielonej Cytadeli. Celem artysty
było stworzenie rajskiej oazy w wielkim mieście i świata, w którym jest miejsce dla kreatywności.
Oprócz apartamentów ten pełen fantazji budynek mieści małe sklepy, teatr oraz hotel Art-Hotel z
artystycznie zaprojektowanymi pokojami.
Kontakt dla mediów:
W Polsce:
TSS Polska Touristik Service System Sp. z o.o.
Katarzyna Borucka-Nadolna
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Email: katarzyna.borucka@tsspolska.pl
Tel. 728 655 557

W Niemczech:
Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus
GmbH
- Oficjalny partner turystyczny stolicy kraju związkowego -

dr Tanja Glootz
Email: glootz@magdeburg-tourist.de
Domplatz 1b
39104 Magdeburg
Tel.: 0049 391 83 80 115
Fax: 0049 391 83 80-397

Informacje o TSS Polska
TSS Polska specjalizuje się w międzynarodowym konsultingu sprzedaży i marketingu dla branży
turystycznej. Wraz z centralą TSS Group w Niemczech tworzy kooperację 2900 biur podróży, z czego
600 biur agencyjnych zrzesza w Polsce. Poprzez współpracę, niezależne biura agencyjne tworzą
ważną grupę dystrybucyjną, uzyskując preferencyjne warunki współpracy i dostęp do ofert
niemieckich organizatorów. Ponadto kooperacja gwarantuje wsparcie technologiczne i szkoleniowe.
W ramach usług marketingowych na rzecz podmiotów zagranicznych w Polsce wspiera sprzedaż B2B i
B2C oraz wprowadza nowe produkty turystyczne na rynek polski realizując działania marketingowe
dla m.in. Condor, A&O Hotels und Hostels, 9 Staedte Niedersachsen, Magdeburg Marketing Kongress
und Tourismus GmbH, Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, Leipzig Tourismus und
Marketing, Hanse Merkur, Catalunya, Andalucia, Gloria Hotels, AHORN Hotels, Dresden Flughafen,
FIT Reisen, AIDA, Holiday Extras, onlineweg.de.
W latach 2010-2015 TSS Polska była generalnym agentem Deutsche Bahn na Polskę. Analogicznie TSS
Group z siedzibą w Dreźnie wspiera polskie organizacje i przedsiębiorców na rynku niemieckim.
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