
Idealne miasto-twierdza

Regionalny system budowli obronnych

Obiekt Światowego 
Dziedzictwa UNESCO

500 - 1500   Okres nowozytny

1500 - 1900   Okres nowozytny

Status ochronny

średniowieczna twierdza

Twierdza

Zamek warowny

Ufortyfikowane miasto

System fortyfikacji 

linia obronna

Kosciół warowny

1945 - 1990   Zimna Wojna

1900 - 1945   I i II wojna swiatowa
bunkier wojskowy

cywilny schron przeciwlotniczy

system bunkrów

linia obronna

bunkier wojskowy

linia obronna

LSA

bunkier hala fabryczna

bunkier obrony cywilnej

bunkier rządowy

do 500  Antyk

rzymski Limes

rzymski fort
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FORTE CULTURA® 
Fascynacja Dziedzictwo kulturowe 
Zabytki forteczne w Europie

Ufortyfikowane miasto  
Germersheim (DE)

Fort Monostor 
Komarom (HU)

Linia obronna La Línea de 
la Concepción (ES)

System obronny  
Srebrna Góra (PL)

Fort Four á Chaux  -  
Maginot Linie (FR)

Twierdza Prag Vysehrad 
(CZ)

Ufortyfikowane miasto 
`s-Hertogenbosch (NL)
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FORTE CULTURA e.V. jest członkiem European 
Federation of Fortified Sites (EFFORTS)

Europejski Szlak Kulturowy
Turystyka forteczna i jej promocja

Wsparcie naukowe
Współpraca ponadnarodowa

Tworzenie projektów
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Pakiet usług dla członków sieci współpracyFORTE CULTURA e.V. ma na celu wspieranie różnorodnego 
dziedzictwa architektonicznego i kulturowego zabytków 
fortecznych, promowanie ich przekształcania w obiekty 
kultury i turystyki oraz podnoszenie świadomości szerokiej 
rzeszy publiczności. W tym celu wykorzystujemy takie inst-
rumenty jak „Europejski Szlak Kulturowy Zabytków Fortecz-
nych“ i „Międzynarodowa Sieć Twierdz“. 
Członkowie czerpią korzyści m.in. z:

FORTE CULTURA e.V.
Sieć Szlaku Kulturowego Zabytków Fortecznych
współpracy krajowej i międzynarodowej obiektów fortecznych, organizacji obiektów fortecznych, instytucji, samor-
ządów terytorialnych i ekspertów na rzecz rozwoju turystyki fortecznej poprzez rozwijanie Europejskiego Szlaku 
Kulturowego Zabytków Fortecznych FORTE CULTURA oraz na rzecz skutecznej promocji dziedzictwa kulturowego. 

Dawne fortyfikacje mają ogromny potencjał turystyczny, 
z którego jednak obecnie korzysta tylko niewiele z nich. 
80 % fortyfikacji zabytkowych jest mało znanych, są one 
nieobecne na rynku turystycznym, niedofinansowane i 
obciążają budżety gminne.

Dzięki europejskiemu szlakowi kulturowemu FORTE 
CULTURA zabytki forteczne w całej Europie mogą teraz 
uzyskać znak jakości turystyki kulturowej w budowlach 
fortecznych. FORTE CULTURA prezentuje „architectura mi-
litaris”, czyli unikatową architekturę fortyfikacyjną z szero-
kim wachlarzem ofert turystycznych pod jednolitą marką.

Ufortyfikowane miasta i cytadele, umocnione zamki i wa-
rownie, kościoły warowne, wielkie forty i linie obronne 
opowiadają historię Europy, jej mocarstw i dynastii. Niek-
tóre z tych zabytków znajdują się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO.

EuropEjski szlak kulturowy EuropEjski szlak kulturowy 
zabytków FortEcznychzabytków FortEcznych

FORTS
MARKET

2

FORTE CULTURA®  
Turystyczny znak towarowy dla europejskich fortyfikacji
zabytkowych

FORTE CULTURA opisuje fascynującą architekturę fortecz-
ną, prezentuje zawarty w niej bogaty ŚWIAT PRZEŻYĆ i ro-
zwija nowy, ciekawy ŚWIAT PODRÓŻY do budowli fortecz-
nych. Również Państwo mogą stać się jedną ze stacji Szlaku 
Kulturowego! 

Nasze biuro z przyjemnością udzieli Państwu więcej infor-
macji.

Mail: info@forte-cultura.eu
Tel.:  0049  30  92 37 21 23

Świat fortyfikacji - świat wrażeń - świat podróży

• większej widoczności na rynku i większego wpływu na rynek,
•  połączonych w międzynarodową sieć ofert turystycznych,
•  profesjonalnego wsparcie ze strony Sieci i jej Rady Naukowej,
•  międzynarodowej wymiany doświadczeń i wiele więcej.

Platforma na rzecz
międzynarodowego marketingu szlaku
kulturowego i fortyfikacji zabytkowych
Fortyfikacje na rynek! „FORTS-2-MARKET“ to motyw  
przewodni naszego stowarzyszenia. 
Sieć współpracy oferuje szeroką paletę nowoczesnych inst-
rumentów i przemyślanych działań marketingowych, nakie-
rowanych specjalnie na potrzeby fortyfikacji zabytkowych.
 Zarządcy i operatorzy fortyfikacji zabytkowych uczestniczący 
w pracach stowarzyszenia cieszą się szeroką obecnością na 
międzynarodowych rykach turystycznych i mogą oferować 
swoje indywidualne atrakcje turystyczne szczegółowo i w 
wielu językach. Dzięki temu sieć współpracy znacząco roz-
szerza i uzupełnia swój obszar oddziaływania. 
Zostańcie Państwo członkami międzynarodowej WSPÓL-
NOTY MARKETINGOWEJ na rzecz fortyfikacji zabytkowych 
i skorzystajcie z nowych możliwości marketingowych 
wspierających zabytek, którym się Państwo opiekują. 

www.forte-cultura.eu

Turystyka fortyfikacyjna
• włączenie do Europejskiego Szlaku Kulturowego 

Zabytków Fortyfikacyjnych FORTE CULTURA®, a tym 
samym rozwój lokalnej turystyki fortyfikacyjnej pod 
międzynarodową marką

• doradztwo w zakresie rozwoju oferty turystycznej w 
danej fortyfikacji

• Regionalne sieci zabytków fortecznych wraz z ich ofertą 
turystyczną oraz tworzenie indywidualnych marek  
regionalnych pod parasolem FORTE CULTURA®

Marketing na rzecz zabytków architektury obronnej
• włączenie do całego spektrum działań marketingowych 

na rzecz szlaku kulturowego FORTE CULTURA®
•  Inicjatywy marketingowe, np. Europejskie Lato Twierdz
•  Szczegółowa prezentacja online i umieszczenie linku do 

członkowskiego obiektu fortecznego na stronie interne-
towej

•  Program certyfikacji FORTE CULTURA dla przewodników i 
przewodniczek turystycznych

•  Analizy i oceny stanu promocji i marketingu poszczegól-
nych obiektów fortecznych 

•  Opracowanie indywidualnych koncepcji i narzędzi  
marketingowych

Serdecznie zapraszamy zabytki forteczne Europy do czerpania 
korzyści, jako członek Sieci, z Europejskiego Szlaku Kulturowego FORTE CULTURA®.

Wymiana doświadczeń i wspólne projekty
• uczestnictwo w międzynarodowej wymianie informacji i 

doświadczeń na temat fortyfikacji zabytkowych i umoc-
nionych miast

• włączenie do projektów międzynarodowych
• efekt poszerzania wiedzy o turystyce fortyfikacyjnej i 

związanym z nią marketingu
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Twierdza Königstein, 
Saksonia (DE)

www.forte-cultura.eu


