
wysoko cenione na świecie.
Skosztuj rodzimych win tauber-
skich: winiarstwo w Rothenbur-
gu ma długą tradycję, sięgającą
1100 lat wstecz. Kulinarną 
pamiątką, a także cudownym

deserem, są sławne rothenbur-
skie kule śnieżne. Ta regionalna

specjalność wyrabiana jest z ciasta
kruchego według tradycyjnej receptury.

Harmonijne współgranie frankońskiej

Bajkowe latem, jak i zimą

Rothenburg to nie miasto na jeden dzień ani na jakąś szczególną
porę roku. Liczne oferty kulturalne przez cały rok zachęcają 
do dłuższego pobytu. Co roku w Zielone Świątki Rothenburg upa-
miętnia wielkim przemarszem w historycznych strojach legendę 
o burmistrzu Nuschu, który wypił trzy i jedną czwartą litra wina 
i w ten sposób uchronił miasto przed zniszczeniem podczas wojny
trzydziestoletniej. Ludowy, kolorowy taniec owczarski na Rynku
oraz koncerty w kościele św. Jakuba stanowią kolejne ważne 
wydarzenia w letnim kalendarzu kulturalnym. Późnym latem 
jarmark Rothenburger Weindorf zaprasza do delektowania się
frankońskimi winami i specjałami, a w święto Miasta Rzeszy,
we wrześniu, cały gród staje się żywą sceną własnej historii.
Pod koniec roku sławny rothenburski jarmark bożonaro -
dzeniowy przeobraża miasto w cudowną baśń zimową. 
Ze swoją 500-letnią tradycją Rothenburger Reiterlesmarkt
zaliczany jest do najstarszych jarmarków bożonarodzenio-
wych w Niemczech. Harmonia pięknie udekorowanych 
kramów jarmarcznych, średniowiecznej atmosfery miasta oraz 
typowego dla Frankonii zapachu białego grzańca tworzy 
doskonały przedświąteczny nastrój.

Rothenburg ob der Tauber to romantyzm w czystej po-
staci. Żadne inne miasto w Niemczech nie ucieleśnia

w tak imponujący sposób ożywionej w kamieniu
historii, gdyż to kamienie przemawiają tutaj:

opowiadają o królach i cesarzach,
patrycjuszach i dumie wolnych

mieszczan, o tajemnicach i uroku
średniowiecza. Otwartość 

na świat, idylla i liczne świa-
dectwa 1000-letniej historii
tworzą jedyną w swoim 
rodzaju atmosferę, toteż
sława Rothenburga jako

atrakcji turystycznej pierw-
szej klasy daleko wykracza

poza Niemcy. W cieniu wynio-
słego, umocnionego 42 wieża-

mi pierścienia murów
przybysze z całego świa-

ta mogą rozkoszować 
się wymarzoną ucieczką 

od niespokojnej współczesności. 
Co wieczór straż nocna organizuje

oprowadzanie zwiedzających
(w języku niemieckim i angiel-
skim) po wijących się ulicz-

kach, wyłożonych kocimi łbami, z malowniczymi domkami z muru
pruskiego. Doprawdy niezapomniane przeżycie! Wielki urok po-
siada kościół św. Jakuba ze znaczącym w historii sztuki ołtarzem

Podróż kulinarna
Malownicze doliny, łańcuchy górskie z fantastycznymi widokami
oraz tradycyjne wsie sprawiają, że człowiek ma ochotę odkrywać
ten fascynujący krajobraz również rowerem albo pieszo. Rothen-
burg ob der Tauber leży na przecięciu Szlaku Romantycznego oraz
Szlaku Zamków i idealnie nadaje się jako punkt wypadowy 
do zwiedzania okolicy z takimi miastami, jak Norymberga, Würz-
burg czy Dinkelsbühl. Frankonia i Rothenburg nie są jednakże 
znane jedynie z ich pięknej przyrody, ale również z niezliczonych
pokus: frankońska gościnność oraz frankońskie przysmaki są
wręcz przysłowiowe. Odkryj w gospodach i restauracjach bogac-
two frankońskiej kuchni: od solidnego posiłku z pieczywem aż po
wielogwiazdkową gastronomię. Kuchnia Frankonii jest urozmaico-
na i zawsze najwyższej jakości. Już choćby wielość odmian chleba
warta jest wyprawy odkrywczej. Frankońskie wino, stale odzna-
czane wyróżnieniami na międzynarodowych konkursach, jest 

Świętej Krwi dłuta Tilmana Riemenschneidera. Już w średniowie-
czu tłumy pielgrzymów przybywały do tego wspaniałego kościoła
gotyckiego, gdzie cenna relikwia – kropla krwi Chrystusa – obiecy-
wała błogosławieństwo Boże. Po dziś dzień czar Rothenburga nie
pozostawia żadnego podróżnego obojętnym. 

Rozkoszowanie się krajobrazem 
na piechotę i na rowerze

Malownicze doliny, łańcuchy górskie z fantastycznymi widokami
oraz tradycyjne wsie sprawiają, że człowiek ma ochotę odkrywać
ten fascynujący krajobraz również rowerem albo pieszo. Liczne,
dobrze oznakowane szlaki turystyczne różnej długości prowadzą
wokół miasta, do Wysoczyzny Frankońskiej oraz do doliny Taube-
ru. Jako punkt skrzyżowania różnych szlaków św. Jakuba miasto
przyciąga wielu pielgrzymów. Sporo interesujących rzeczy człowiek
dowiaduje się, wędrując rothenburskim szlakiem młyńskim wzdłuż
doliny Tauberu, hydrologicznym szlakiem edukacyjnym Schandtau-
bertal albo szlakiem edukacyjnym poświęconym winorośli i skałom
w winnicy na południowych zboczach miasta. Co środę oferowa-
ne są wędrówki z przewodnikiem w okolice Rothenburga. Wio-
senny i jesienny tydzień wędrówek uzupełniają program. Również
zwolennicy wypraw rowerowych znajdą w Rothenburgu ob der
Tauber to, co miłe ich sercu. Wśród licznych, dobrze oznakowa-
nych szlaków rowerowych prowadzących do Rothenburga, znaj-
dują się również dwa bardzo lubiane szlaki rowerowe doliną Tau-
beru i doliną Altmühl, które mają tutaj swój początek. Przygodę,
ruch i przyjemność ze wspinaczki dla całej rodziny oferuje Rothen-
burger Kletterwald. Na wysokości do 17 metrów wyrusza się na
parcours pełen trudności i przemieszcza od drzewa do drzewa. 

Historia miasta w skrócie

960 r. Pierwsza osada w dolinie Tauber (Detwang) | 1142 r. 
Budowa Zamku Rzeszy („Castrum Imperiale“) przez króla z rodu
Hohenstaufów, Konrada III. | Obok zamku rozwija się na wzgórzu

gościnności, wyrafinowanych smaków z kuchni i piwnicy oraz pa-
noramy miasta zatopionej w nieprzetworzonym krajobrazie sprawia,
że pobyt w Rothen burgu staje się niezapomnianym przeżyciem.

Przeżywanie historii na własnej skórze

Rothenburg prezentuje swą historię w sposób ekscytujący i treściwy.
I tak Muzeum Przestępczości uchodzi za najważniejsze muzeum
prawoznawstwa w Niemczech. Przykuwa uwagę upiornymi narzę-
dziami tortur, ale również przekazami o karach, które dzisiaj spra-
wiają raczej osobliwe wrażenie, takimi jak choćby „chrzest piekar-
ski”, polegający na zanurzaniu w studni olbrzymiej drewnianej
klatki. Zabytkowe kosztowności, w tym wspaniała kolekcja fajansu
i broni, prezentowane są przez Muzeum Miasta Rzeszy. W skład
jego zbiorów wchodzą również relikty z niegdysiejszej dzielnicy ży-
dowskiej, której domy zostały zresztą pieczołowicie odrestaurowane.

Niezapomniany czar

Również w Domu Rzemieślnika, sklepionych lochach wspaniałego
ratusza oraz w zameczku Topplera, dawniejszym domostwie 
sławnego średniowiecznego burmistrza Rothenburga, ożywa 
historia. Niegdyś burmistrz Toppler, jako mądry dowódca polowy 
i bogaty przywódca miasta, poniósł owianą tajemnicą śmierć 
w ratuszowych lochach. Rothenburg okazuje się jednak również
czarująco jasny i pogodny. Do podróży w czasie po niemieckiej 
i francuskiej historii wytwórstwa lalek zaprasza muzeum zabawek.
Znane na świecie muzeum bożonarodzeniowe Weihnachtsdorf,
należące do Käthe Wohlfahrt, opowiada w sposób bajkowy i kolo-
rowy o dziejach tego najbardziej ulubionego święta rodzinnego.

osada, późniejszy Rothenburg. | 1274 r. Rothenburg ogłoszony
zostaje przez króla Rudolfa Habsburga „Wolnym Miastem Rzeszy“. |
1356 r. Trzęsienie ziemi niszczy część miasta, w tym Zamek Rzeszy. |
1400 r. Pod panowaniem burmistrza Topplera miasto osiąga 
największy rozkwit. Licząc ponad 6000 mieszkańców, Rothenburg
zalicza się do największych miast Rzeszy. | 1525 r. Podczas wojny
chłopskiej Rothenburg związuje się z powstańcami pod wodzą
Floriana Geyera. Zaczyna się upadek miasta. | 1544 r. Do miasta
dociera reformacja. | 1618–1648 r. Podczas wojny trzydziestolet-
niej to protestanckie miasto jest wielokrotnie okupowane. W roku
1631 dzięki „mistrzowskiemu pijaństwu“ udaje się uratować
miasto przed całkowitym zniszczeniem. | 1802 r. Po 500 latach
niezależności frankoński Rothenburg zostaje włączony wbrew woli
do Królestwa Bawarii. | 1945 r. Miasto staje się ofiarą alianckiego
nalotu bombowego. Wschodnia część starego miasta zostaje
zniszczona, łącznie ponad 40% starej zabudowy pochłania pożar. |
Dzięki hojnej pomocy z całego świata zniszczone obszary zostają
odbudowane i obecnie chronione są wzorcowymi przepisami 
budowlanymi.

Wieża Ratuszowa
kwiecień-październik 9.30-12.30 +
13.00-17.00 (codziennie), 
listopad + styczeń-marzec 
12.00-15.00 (sobota + niedziela)
grudzień 10.30-14.00 + 14.30-18.00

Lochy Historii 
marzec 12.00-16.00, 
kwiecień 10.00-16.00, 
maj-październik 9.30-17.30
Dalsze godziny otwarcia, 
zgodnie z wywieszką

Kościół św. Jakuba
kwiecień-październik 9.00-17.15 
listopad + styczeń-marzec 
10.00-12.00 + 14.00-16.00
grudzień 10.00-16.45

Muzeum Miasta Rzeszy
kwiecień-październik 9.30-17.30,
listopad-marzec 13.00-16.00

Kościół franciszkański
styczeń-marzec 10.00-12.00+
14.00-16.00, kwiecień-październik
9.00-17.15, listopad 10.00-12.00+
14.00-16.00, grudzień 10.00-16.15

Niem. Muzeum 
Bożonarodzeniowe

01 kwietnia-23 grudnia 
10.00-17.00, 
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24 grudnia 10.00-14.00 
25–30 grudnia 10.00-17.00, 
31 grudnia 10.00-14.00
01-08 stycznia 10.00-17.00, 
14 stycznia-31 marzec 10.00-16.00
(sobota + niedziela)

Muzeum Lalek i Zabawek
marzec-grudzień 9.30-18.00
styczeń-luty 11.00-17.00 

Muzeum Przestępczości 
Średniowiecznej

kwiecień 11.00-17.00, 
maj-październik 10.00-18.00
listopad + styczeń-luty 14.00-16.00,
marzec + grudzień 13.00-16.00

Starorothenburski Dom 
Rzemieślnika

Wielkanoc-październik 
poniedziałek-piątek 11.00-17.00, 
sobota + niedziela 10.00-17.00 

Kościół św. Wolfganga
kwiecień-wrzesień 
10.00-13.00 + 14.30-17.00
październik + weekendy 
adwentowe 11.00-16.00, 
we wtorek zamknięte

Zameczek Topplera 
piątek-niedziela 13.00-16.00, 
w listopadzie zamknięte
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Godziny otwarcia muzeów i zabytków
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Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben.

Ratusz
Ratusz na Rynku składa się z dwóch
części: tylnej gotyckiej (1250-1400) 
i przedniej renesansowej (1572-1578).
Do platformy widokowej ulokowanej
na wysokiej na 60 m wieży ratuszowej
można dostać się wejściem głównym.

Pijalnia Rajcowska (Ratstrinkstube)
(informacja turystyczna)

Pijalnia Rajcowska była niegdyś 
zastrzeżona jedynie dla rajców. 
Obecnie znajduje się tutaj informacja
turystyczna. Zegar na budynku otwie-
ra się co godzinę pomiędzy 10.00 
a 22.00 oraz i pokazuje legendę o
mistrzowskim pijaństwie.

Lochy Historii
W muzeum tym poświęconym sytua-
cji Rothenburga podczas wojny trzy-
dziestoletniej można zobaczyć m.in.
broń i mundury. Poza tym udostęp-
niane są niegdysiejsze lochy państwo-
we, w których zmarł w 1408 r. 
sławny burmistrz Heinrich Toppler.
www.meistertrunk.de 

Kościół św. Jakuba
Ołtarz Świętej Krwi dłuta Tilmana 
Riemenschneidera zaliczany jest 
do najważniejszych zabytków Franko-
nii; warto zobaczyć też ołtarz św.
Ludwika z Tuluzy, również Riemen -
schneidera, a także ołtarz Dwunastu
Apostołów pędzla Friedricha Herlina.
Ciekawostkę architektoniczną stano-
wi fakt, że kościół ten został zbudo-
wany ponad ulicą. Początek budowy
kościoła przypadał na rok 1311.

Muzeum Miasta Rzeszy
Muzeum lokalne Rothenburga, 
ulokowane w dawnych zabudowa-
niach klasztoru dominikanek, ukazuje
zbiory poświęcone sztuce i kulturze
tego niegdysiejszego miasta Rzeszy.
Warto obejrzeć kuchnię klasztorną 
z XIII wieku, Rothenburską Drogę
Krzyżową (1494) oraz kolekcję 
Baumanna, na którą składa się zna-
czący zbiór fajansów i broni historycz-
nej. www.reichsstadtmuseum.info

Brama Zamkowa
Zdobiona herbami brama zewnętrzna.
Z ust wieńczącej ją maski można było
wylewać na najeźdźców gorącą smołę.
Wbudowane w wewnętrzne skrzydło
bramy małe drzwi, tzw. ucho igielne,
stanowiło nocne przejście dla osób.
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F

Ogród Zamkowy
W miejscu obecnego Ogrodu 
Zamkowego Hohenstaufowie wznie-
śli w 1142 r. swój zamek. Trzęsienie
ziemi zniszczyło kompleks zamkowy 
w 1356 r. Jedynie kaplica św. Błażeja
została odbudowana po trzęsieniu
ziemi. Z Ogrodu Zamkowego rozpo-
ściera się wspaniały widok na Stare
Miasto i dolinę Tauberu.

Kościół franciszkański 
Najstarszy kościół w mieście, 
wybudowany w 1285 r. w stylu
wczesnogotyckim, skrywa ołtarz św.
Franciszka dłuta Tilmana 
Riemenschneidera.

Niemieckie Muzeum 
Bożonarodzeniowe
Całoroczna wystawa poświecona 
historii tego najbardziej bogatego 
w tradycje święta rodzinnego, 
a także rozwojowi ozdób świątecz-
nych. www.weihnachtsmuseum.de

Studnia św. Jerzego 
Największa studnia w mieście (8 m
głębokości, pojemność 100.000 lit-
rów). Zdobienia pochodzą z późnego
renesansu (1608).

Muzeum Lalek i Zabawek
Muzeum ukazuje na 400 m2 po-
wierzchni ekspozycyjnej historię 
zabawek na przestrzeni ostatnich 
200 lat. Wystawionych jest ponad
300 lalek, domów dla lalek i innych
zabawek. www.spielzeugmuseum.
rothenburg.de

Muzeum Przestępczości 
Średniowiecznej

To znane muzeum prawoznawstwa
pokazuje na 2500 m2 powierzchni
ekspozycyjnej rozwój prawa od póź-
nego średniowiecza do XIX wieku. 
W skład kolekcji wchodzą między 
innymi narzędzia tortur, narzędzia 
do wymierzania kar hańbiących 
i honorowych oraz liczne dokumenty
i grafiki. www.kriminalmuseum.
rothenburg.de

Kościół św. Jana
Kościół katolicki wybudowany 
w latach 1390–1410.

Plönlein/Wieża Siciarzy
Plönlein, czyli Placyk, jeden z najpięk-
niejszych średniowiecznych widoków
miejskich w Niemczech od dawien
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Zabytki

Chętnie służymy dalszymi informacjami:

Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2 | D-91541 Rothenburg ob der Tauber 

Tel: +49 (0) 9861 404-800 | Fax: +49 (0) 9861 404-529 
E-Mail: info@rothenburg.de | www.rothenburg.de

dawna stanowi ulubiony motyw foto-
graficzny. Położona za nim Wieża 
Siciarzy pochodzi z okresu ok. 1385 r.

Kuźnia Gerlacha 
Warto zobaczyć ten dom z muru 
pruskiego.

Brama Karczowników 
Brama miejska z końca XIV wieku 
z wciąż jeszcze zachowanymi 
domkami celnika i strażnika. Wieża
Karczowników (Röderturm) to jedyna
wieża, na którą można wejść 
w pierścieniu murów obronnych.

Starorothenburski 
Dom Rzemieślnika

W tym domu z 1270 r. ukazywane
jest w jedenastu oryginalnie urządzo-
nych pomieszczeniach życie rodziny
rzemieślniczej w średniowieczu.

Łuk Karczowników/
Wieża św. Marka

Obie budowle postawione zostały 
już ok. 1200 r. w trakcie wznoszenia
pierwszego pierścienia murów 
miejskich. Stanowią jeden z najpięk-
niejszych motywów wieżowych 
w mieście.

Biała Wieża
Wieża miejska z XII wieku. Do wieży
dobudowany jest niegdysiejszy 
żydowski dom tańca, stanowiący 
w średniowieczu żydowski ośrodek
życia towarzyskiego.

Baszta Ostrzy oraz kościół 
św. Wolfganga z gabinetem tańca
owczarskiego
Za Wieżą Ostrzy, która służyła rów-
nież jako wieża ciśnień, położony jest
późnogotycki kościół św. Wolfganga,
zwany również Kościołem Owczarzy.
Kościół św. Wolfganga był kościołem
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obronnym z podziemnymi kazamata-
mi i przejściami obronnymi na strychu.
Domek strażnika bramy kryje obecnie 
gabinet tańca owczarskiego.
www.schaefertanzrothenburg.de

Brama Szubieniczna
Brama wjazdowa do Starego Miasta.

Baszta Szpitalna
Bastion z XVII wieku z dwoma mię-
dzymurzami i siedmioma wieżami 
stanowi najpotężniejszą fortyfikację
miasta. Można wejść na działobitnię;
równie imponująca jest zachowana
jeszcze fosa.

Hala Miasta Rzeszy 
Niegdysiejsza stodoła do przechowy-
wania dziesięciny sprzed 1699 r., 
która po swojej przebudowie 
w 1975 r. służy jako miejsce 
organizowania różnych imprez.

Brama Kobolzellska 
Wybudowana około 1360 r., stanowi
część jednych z najbardziej interesują-
cych umocnień obronnych miasta 
z międzymurzem i niegdyś czterema
wieżami.

Podwójny Most/
Kościół Kobollzellski 
Obok przypominającego rzymski wia-
dukt mostu z XIV wieku położony jest
Kościół Kobollzellski. Ten późnogotyc-
ki kościół, wzniesiony pomiędzy 1472
a 1501 r., został poważnie splądrowa-
ny podczas wojny chłopskiej w 1525 r.

Zameczek Topplera
To wzniesiony w 1388 r., po części
jako dom mieszkalny, po części jako
wieża obronna, zameczek na wodzie
wpływowego burmistrza Topplera.
Budowla urządzona jest meblami 
z XVI-XIX wieku i można ją zwiedzać.
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To trzeba zobaczyć!
Najsławniejsza na świecie 
bożonarodzeniowa wioska

®

Otwarta przez cały rok
Odkryj nie tylko tysiące produktów 

bożonarodzeniowych, ale również cudowne 
pomysły na prezenty i dekoracje świąteczne 

z wyjątkowej fi rmy „Rothenburger 
Weihnachtswerkstatt“.  A wszystko to w 

niesamowitym otoczeniu. Niezapomniane 
przeżycie dla małych i dużych!

Deutsches Weihnachtsmuseum (Niemieckie muzeum Świąt Bożego Narodzenia)

Na pierwszym piętrze, nad „Wioską 
bożonarodzeniową”, dzięki setkom 

historycznych eksponatów dowiesz się 
ciekawostek o samych Świętach Bożego 

Narodzenia oraz o formach dekoracji.

www.christmasmuseum.de

Käthe Wohlfahrt GmbH & Co. OHG · Herrngasse 1 · 91541 Rothenburg o. d. T. · Germany
Tel.: +49 (0) 98 61 - 40 90 · E-mail: info@wohlfahrt.com

www.wohlfahrt.com

Rothenburg ob der Tauber

Drodzy Goście,
chcielibyśmy zapoznać Was z pięknem naszego 
miasta i oferujemy w tym celu wiele możliwości.

Oprowadzanie po mieście: 
Od 1 kwietnia do 31 października oraz podczas jarmarku 

bożonarodzeniowego codziennie o godz. 14.00.
Obchód ze strażą nocną: 

Od 1 kwietnia do 30 grudnia o godz. 20.00; 
obchód wyrusza z Rynku (Marktplatz) spod portalu ratusza, 

zapłata bezpośrednio u przewodnika.
Oprowadzanie poza sezonem odbywa się na życzenie.


