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Rozwój Sieci Współpracy 

Nowi członkowie Stowarzyszenia Europäisches Festungstourismus und Festungs-
marketing Netzwerk e.V.  

Nasze biuro w Berlinie rok 2016 może uznać za bardzo udany. Nasza sieć współpracy „FORTS-2-
MARKET” urosła, stworzono nowe szlaki. Nasze kontakty rozszerzają się nie tylko na zabytkowe 
fortyfikacje w Europie środkowej, lecz także coraz intensywniej na Europę Zachodnią. Wspomogły ten 
trend podróże informacyjne do Belgii, Luksemburga i na obszar Renu i Menu. Podczas 
Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie udało się przeprowadzić kilka rozmów z ope-
ratorami europejskich zabytkowych fortyfikacji, a także obudzić w nich zainteresowanie współpracą 
przy szlaku kulturowym FORTE CULTURA, a także nad siecią współpracy „FORTS-2-MARKET”.   

W ramach dwóch konferencji naukowych na temat fortyfikacji w Moguncji uruchomiono współpracę 
między operatorami fortyfikacji w obszarze Renu, Menu i Mozeli.  

2000-letnia Twierdza Moguncja członkiem Sieci Współpracy  

Moguncja ma bogatą historię umocnień, od 
czasów rzymskich aż po II wojnę światową, z 
licznymi zabytkami, dzięki którym można poczuć 
jej klimat. Cytadela twierdzy jest jej 
reprezentatywnym centrum.  

Jednym z ważnych celów polityki Moguncji jest 
uczynienie tego dziedzictwa kultury częścią 
tożsamości i atrakcją, którą można będzie 
intensywnie wykorzystywać w działalności 
turystycznej i prezentować na arenie 
międzynarodowej. Do realizacji tego zadania 
mają zostać włączone wszystkie podmioty 
miasta. 

Jednocześnie miasto wyraża zainteresowanie 
współpracą z innymi miastami-twierdzami oraz 
zabytkami w regionie Renu, Menu i Mozeli w 

celu tworzenia wspólnej oferty turystycznej i 
prezentowania się na rynku turystycznym. 

Pani kierownik Marianne Grosse podpisała akt 
członkowski stowarzyszenia Europäisches Fes-
tungstourismus und Festungsmarketing Netz-
werk e.V. w imieniu miasta Moguncja. Ze strony 
merytorycznej i organizacyjnej współpracę 
będzie realizowała spółka mainzplus CITYMAR-
KETING GmbH. 

Ponadto utworzono grupę dyskusyjną 
podmiotów miejskich związanych z twierdzą, w 
ramach której omawia się sposoby lepszej 
koordynacji wspólnych działań na rynku 
turystycznym. 

Turystyka w Moguncji - cytadela 

 

Partner w ramach turystyki fortyfikacyjnej i towarzyszącego jej marketingu: kierownik wydziału, pani Marianne 
Grosse, Urząd Miasta (w środku), Karina Krauß,, mainzplus CITYMARKETING GmbH, kierownik ds. turystyki oraz 
Hartmut Röder, członek zarządu Europäisches Festungstourismus und Festungsmarketing Netzwerk e.V. 
podczas podpisywania aktu przystąpienia do Stowarzyszenia. 
 

http://www.mainz.de/tourismus/sehenswertes/zitadelle.php
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Diest pierwszym miastem-członkiem Sieci Współpracy z Belgii 

Diest należy do tych belgijskich miast, którym udało się 
zachować dziedzictwo zmiennej historii w postaci budowli 
fortyfikacyjnych.  

Burmistrz Jan Laurys stwierdził podczas rozmowy, że Diest 
pragnie w przyszłości uczynić z fortyfikacji silniejszy element 
identyfikacji i atrakcyjności miasta. Cytadela w Diest 
zachowała się w dużym stopniu i ma spory potencjał 
turystyczny. Analizowane są różne scenariusze takiego 
turystycznego wykorzystania zabytku.  

Członkostwo w naszej sieci oraz włączenie do Europejskiego 
Szlaku Kulturowego FORTE CULTURA powinny przyczynić się 
do zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności cytadeli i 
pomóc w osiągnięciu efektu turystycznego.  

Jest to pierwszy członek sieci współprac z Belgii. Krok po kroku 
omawiane są kwestie merytoryczne i działania marketingowe.   

www.diest.de 

Dyrekcja Generalna Dziedzictwa Kulturalnego Nadrenii-Palatynatu – fortyfikacyjny 
gigant Ehrenbereitstein i dalsze zabytki fortyfikacyjne w przyszłości także pod 
egidą FORTE CULTURA 
Twierdza Ehrenbreitstein, górująca nad Koblencją, przy ujściu Mozeli do Renu, jest jedną z 
największych fortyfikacji wybudowanych pod wpływami pruskimi. Jest częścią Twierdzy Koblencja i 
pozostaje własnością kraju związkowego Nadrenia-Palatynat oraz jego urzędu ochrony zabytków, 
którym jest Generalna Dyrekcja Dziedzictwa Kulturalnego Nadrenii-Palatynatu (GDKE). Ma tu zresztą 
swoją siedzibę. 

Twierdza była główną lokalizacją Federalnej Wystawy Ogrodów 2011 i dzięki inwestycjom związanym z 
przygotowaniami do tej imprezy stała się atrakcją turystyczną i międzynarodowym znaczeniu. Ponad 
650 000 gości rocznie podziwia różnorodność ambitnych wystaw i imprez, niezwykłą panoramę 
Koblencji i widok na Deutsches Eck, a także na imponującą kolejkę linową nad Renem.  

Własnością i pod zarządem GDKE pozostają dalsze ciekawe zabytki fortyfikacyjne, takie jak ruiny zamku 
i twierdzy Hardenburg w Ban Dürkheim, niegdyś jeden z najsilniejszych zamków obronnych Palatynatu, 
czy też umocniony zamek Bürresheim w górach Eifel. 

Europejski Szlak Kulturowy FORTE CULTURA otwiera jeszcze dalej idące możliwości włączenia 
zabytków administrowanych przez GDKE do tras tematycznych oraz zwiększenia ich międzynarodowej 
rozpoznawalności. Omówiono liczne możliwości działania dla realizacji tych celów.  

www.gdke-rlp.de  

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Generalny Thomas Metz podpisuje 
akt przystąpienia Generalnej Dyrekcji 
Dziedzictwa Kulturowego Nadrenii-Palatynatu 
do Sieci Współpracy. 
  

Burmistrz Jan Laurys opowiada 
Hartmutowi Röderowi o 
feortyfikacjach miasta Diest. 

Twierdza Ehrenbreitstein 
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Historyczne osiedle umocnione Pfalzel w Sieci Współpracy FORTS-2-MARKET 
Niewielka miejscowość Pfalzel nad Mozelą 
została umocnione już za czasów rzymskich. 
Później miasto zostało niemal całkowicie 
przebudowane, stając się twierdzą. Ślady tego 
działania pozostały widoczne do dziś.  

Popularna trasa rowerowa nad Mozelą 
prowadzi bezpośrednio wzdłuż murów 
miejskich i ich okrągłych bastionów. 

Historyczny Pfalzel jest wart osobnej wizyty, 
podczas której można dowiedzieć się wielu 
zaskakujących rzeczy.  

Dzisiaj Pfalzel jest częścią Trewiru, miasta 
pochodzącego jeszcze z czasów rzymskich. 
Dzielnicę w naszej Sieci Współpracy 
reprezentuje organizacja Arbeitsgemeinschaft 
Historisches Pfalzel.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Nowe narzędzia skutecznej promocji fortyfikacji i szlaków kulturowych 

 Najważniejszym celem naszej Europejskiej Sieci Współpracy jest coraz skuteczniejsze prezentowanie 
dziedzictwa kultury, jakim są zabytkowe fortyfikacje, na międzynarodowych rynkach turystycznych, a 
tym samym uzyskiwanie coraz większych korzyści z turystyki.  

Nasze biuro w Berlinie pracuje nad ciągłym doskonaleniem instrumentów marketingowych, i to 
zarówno w formie w tradycyjnych materiałów drukowanych, jak i informacji online. Wraz ze 
stowarzyszeniem ECCOFORT e. V.  tworzy nowe oferty i udostępnia je członkom Sieci Współpracy.    

Kalendarz imprez FORTE CULTURA-  
 Nowy moduł online promocji imprez związanych z zabytkami fortyfikacyjnymi 
Przy pomocy nowego kalendarza imprez 
FORTE CULTURA na portalu turystycznym 
www-forte-cultura.eu będzie można w 
przyszłości lepiej informować o 
różnorodnych imprezach w zabytkowych 
fortyfikacjach, a także promować je. 

Ten elektroniczny kalendarz można filtrować 
ze względu na datę, miejscowość czy 
tematykę imprezy, daje on także różnorodne 
możliwości prezentowania planowanych 
wydarzeń. 

W ten sposób członkowie Sieci Współpracy 
otrzymali kompleksowe narzędzie 
internetowe do prezentowania imprez, 
stanowiące uzupełnienie ich 
dotychczasowych instrumentów 
marketingowych. 

Jo Dietzen (Grupa Robocza Historyczny Pfalzel), 
Margret Pfeiffer-Erdel (wójt), Dirk Röder podczas 
oględzin fortyfikacji. Plan miasta (pfalzelarchiv.de). 

www.forte-cultura.eu/eventkalender 

http://www.forte-cultura.eu/de/eventkalender
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Turystyka 

FORTE CULTURA zakłada dodatkową markę – „Dziedzictwo zabytków fortyfikacji 
Ren-Men-Mozela” 

Uczestnicy warsztatów „Turystyka 
fortyfikacyjna - marketing zabytków 
fortyfikacyjnych - współpraca w regionie Ren-
Men-Mozela” w dniu 20 października 2016 roku 
w Moguncji potwierdzili swoje zainteresowanie 
bliższą współpracą, zwłaszcza w zakresie 
wymiany doświadczeń i wspólnych działań w 
zakresie turystyki fortyfikacyjnej i promocji.  

Celem jest bardziej skuteczne gospodarcze, 
kulturalne i  

społeczne wykorzystanie dziedzictwa kultury, 
jakim są zabytkowe fortyfikacje. 

W związku z tym w ramach FORTE CULTURA 
utworzono dodatkową markę „Dziedzictwo 
fortyfikacyjne Ren-Men-Mozela”, w ramach 
której w przyszłości mają zbyć koordynowane i 
popularyzowane wspólnie działania i oferty 
turystyczne. Przedstawiono i przedyskutowano 
pierwsze propozycje wycieczek tematycznych 
oraz projekty materiałów drukowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesujące FORTE CULTURA – wycieczki tematyczne w regionie Mozeli 
Mozela w szczególny sposób łączy Francję i Niemcy. Po obu stronach tej zmiennej granicy powstało 
wiele interesujących fortyfikacji. W tej jednej z najpiękniejszych krajobrazowo okolic, będącej 
jednocześnie znaczącym rejonem winiarskim, turystyka fortyfikacyjna łączy się ze zwiedzaniem natury, 
aktywną turystyką i przyjemnościami podniebienia. Biuro naszej Sieci Współpracy rozpoczęło 
współpracę z firmą Moselland-Touristik w celu stworzenia tematycznych wycieczek w ramach FORTE 
CULTURA, a tym samym uzupełnienia znanego już na rynku turystycznym regionu Mozeli o tematykę 
fortyfikacyjną. 

Wizyta informacyjna w fortecznym mieście Luksemburg  

Luksemburg był jedną z największych i 
najpotężniejszych twierdz w Europie, 
rozbudowywaną wciąż przez słynnych 
architektów wojskowych z Burgundii, Hiszpanii, 
Francji, Austrii czy Prus.  Po raz ostatni ten 
„Gibraltar Północy” został wzmocniony w XIX 
wieku, jako jedna z pięciu twierdz Związku 
Niemieckiego. Znajdziemy tu także ślady znanego 
budowniczego fortyfikacji, Vaubana. 
Luksemburski „Szlak Vaubana” oferuje turystom 
możliwość ich odkrycia.  

Reprezentacji FORTE CULTURA spotkali się  
w imponującym Forcie Thüngen z kierownictwem muzeum "Dräi Eechelen”, aby porozmawiać o 
możliwościach współpracy.   Strona internetowa Dräi Eechelen 

Warsztaty z przedstawicielami miast z 
zabytkami fortyfikacyjnymi: Moguncji, 
Koblencji, Luksemburga, Weseli, 
Germersheimu, Rüssels-heimu, Büdin-
gen i Trewiru-Pfalzel, a także GDKE, 
Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w 
Moguncji i Towarzystwa Ochrony 
Przyrody i Okolic Mogucji.  

REN-MEN-
MOZELA 

FORTE CULTURA propozycje tras 
wycieczkowych w regionie Ren-Men-
Mozela. 

http://www.m3e.public.lu/fr/index.html

