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19 Muzeum cukiernictwa
W „Poganietz-Haus” (zbudowany w 1556) na wyższych pię-
trach piekarni Rösner umieszczono „Muzeum Cukiernictwa”. 
Od 1722 do 1937 r. cukiernicy specjalizujący się w pieczeniu 
pierników i późniejsi cukiernicy ćwiczyli tutaj swoje 
rzemiosło. Niemal cały inwentarz starego rzemiosła został 
zachowany i można go zwiedzać.

Pon. – sob.: godz. 7:00 – 18:00 (maj – paź. godz. 7:00 – 16:00), 
Sob.: godz. 8:00 – 17:00, piątki: zamknięte
Cena: 1,50 EUR/os. dorosła, 
dzieci i grupy (od 10 os.) 1 EUR/os.

Więcej informacji / rezerwacja zwiedzania:
Conditorei-Museum, tel.: (+49) 9321 929435 
www.conditorei-museum.de

16 Deutsches FastnachtMuseum  
(Niemieckie Muzeum Ostatków)
Obowiązkowa pozycja dla tych, którzy zawsze chcieli 
wiedzieć, co rzeczywiście znaczą Helau i Alaaf lub dlaczego 
karnawał kręci się wokół liczby jedenaście. Główne atrakcje 
to imponujący pokaz multimedialny i tradycyjne kostiumy z 
całych Niemiec.

Pon.: zamknięte, wt. – sob.: godz. 13:00 – 17:00
Wstęp: Dorośli: 5,55 EUR, ze zniżką: 4,44 EUR, 
Rodzina: 11,11 EUR, dzieci do 6. roku życia wstęp wolny
Zwiedzanie otwarte: Każda pierwsza niedziela miesiąca, 
godzina 15:00 

Więcej informacji / rezerwacja zwiedzania:
Deutsches FastnachtMuseum, tel. (+49) 9321 23355
http://deutsches-fastnachtmuseum.byseum.de

18 Plac królewski z obeliskiem
Obelisk z czerwonego piaskowca 
(1883) został zbudowany na cześć 
Ludwika II. Pierwotnie w połowie 
pomnika znajdowało się marmurowe 
popiersie króla.

9   Ratusz i rynek
Na rynku znajduje się okazały renesansowy ratusz z 1563 roku 
z zabytkową salą konferencyjną i wartymi zobaczenia panelami 
ściennymi. Obok ratusza wznosi się 39-metrowa wieża targowa, 
będąca niegdyś częścią fortyfikacji murów miejskich, służąca jako 
strażnica i więzienie. W „Poganietz-Haus”, jednym z najstarszych 
domów mieszczańskich, znajduje się „Muzeum Cukiernictwa”. 
Fontanna św. Kiliana na rynku pochodzi z XVIII wieku.

10 Kościół katolicki św. Jana
Kościół jest jednym z najważniejszych późnogotyckich
świątyń w północnej Bawarii. Na szczególną uwagę zasługują 
północne i zachodnie portale ozdobione bogatymi kamiennymi 
rzeźbami. W północnej części, w tympanonie znajduje się przed-
stawienie „Sądu Najwyższego”. Na południowej ścianie 
zewnętrznej znajduje się gotycka scena modlitwy w Ogrójcu, 
którą przypisuje się szkole Riemenschneider około 1500 roku.

12 Deusterturm
Wieża Deusterturm należała nie-
gdyś do zamku rodu von Deuster. 
W trakcie amerykańskiego bom-
bardowania, 23.02.1945 zamek 
odniósł poważne uszkodzenia. 
Wieża Deusterturm została 
zachowana i mieści wystawę 
ornitologiczną. 

Śr.: godz. 17:30 – 19:30, 
wstęp wolny, darowizny mile 
widziane, oprowadzanie na 
życzenie: tel.: (+49) 9321 7719 
lub 32837,
Hindenburgring Nord

11 Kreuzkapelle (Kościół Św. Krzyża) 
     (Balthasar Neumann)
Kreuzkapelle Balthasara Neumanna, słynnego frankońskiego 
budowniczego barokowego, została utworzona (1741-1745) 
na zarysie krzyża łacińskiego. Zarys ten był niegdyś odtworzony 
na banknocie o nominale 50 marek niemieckich. Wystrój wnętrza 
sprawia subtelne wrażenie, dzięki czemu architektura jest 
bardziej zachwycająca. Latem można zajrzeć do wnętrza przez 
szklane drzwi.

Rezerwacja zwiedzania dla grup:
Informacja turystyczna Kitzingen, tel. (+49) 9321 20-8888

6  Stara synagoga (dom kultury)
Stara synagoga (1882 -1883) jest wspomnieniem tego, iż w 
Kitzingen istniała kiedyś znacząca społeczność żydowska. 
Wnętrze synagogi i kopuły wieży padły ofiarą pożaru „Nocy 
Kryształowej” 10 listopada 1938 r. Na przełomie 1991/1992 odbudo-
wano synagogę i od tego czasu znajduje się tam dom kultury.

7  Stary most na Menie „Pippinsbrücke”
Należy do sześciu głównych mostów na Menie Dolnej Frankonii, 
które istniały już w średniowieczu. Pierwszy udokumentowany 
dowód jego istnienia pochodzi z 1300 roku, kiedy most zastąpił 
prom. Wewnętrzna brama mostu była jednocześnie wschodnią 
bramą w murze miejskim. W 1955 roku oryginalna konstrukcja 
z dwunastoma łukami musiała ustąpić miejsca rozwiązaniu 
przyjaznemu dla żeglugi. 

8  Ewangelicki Kościół Miejski
Jako kościół klasztoru Urszulanek został zbudowany przez Antonio 
Petrini i poświęcony po raz pierwszy w 1699 roku. W 1803 roku 
rozwiązano klasztor, a budynek kościoła pełnił przez lata rolę 
stodoły i szpitala wojskowego. W 1817 roku ponownie poświęcono 
kościół w obrządku ewangelickim. W 1945 roku nalot aliantów 
poważnie zniszczył nawę. Do roku 1950 odbudowano kościół i 
poświęcono po raz trzeci.

15 Plac miast partnerskich
Ten plac jest symbolem miast partnerskich Kitzingen: Mon-
tevarchi we Włoszech (1984), Prades we Francji (1984) oraz 
Trzebnicy w Polsce (2009). Na placu znajduje się fontanna 
Ludwika, ofiarowana przez Oskara von Deuster w 1892 roku.

5  Stara piwnica klasztorna
Stara piwnica klasztorna znajduje się w pobliżu starostwa. Zbu-
dowany przez zakonnice klasztoru benedyktynek, jest jedną z naj-
starszych piwnic winnych w Niemczech. Piwnica klasztorna nie 
jest obecnie zagospodarowana, ale można ją wynająć na imprezy 
grupowe. Co roku odbywa się tutaj historyczna gra piwniczna 
Towarzystwa Karnawałowego Kitzinger Karnevalsgesellschaft. 
W świetle pochodni i świec snuje się tutaj opowieść o dziejach 
wina Kitzingen. 

Więcej informacji o grze piwnicznej / rezerwacje:
KiKaG, Hubert Henneberger, tel.: (+49)  9323 804244
www.kikag.de

14 Teren dawnej Wystawy Ogrodniczej
W 2011 roku odbyła się tutaj Mała Wystawa Ogrodnicza. 
Teren jest nadal wykorzystywany i animowany organizacją wy-
darzeń. Miasto Kitzingen chce kontynuować ideę „Zielone miasto, 
doświadcz zieleni” i zdobyło w 2013 i 2014 roku na konkursie 
„Entente florale – rozkwitnąć razem” złoty medal na poziomie 
federalnym i europejskim.

Zabytki i muzea - odkryj Stare Miasto w Kitzingen.

 Informacja turystyczna Kitzingen
Rezerwacja zajęć w czasie wolnym: 
tel.: (+49) 9321 20-8888

Zajęcia w czasie wolnym dla turystów 
indywidualnych:

Publiczne oprowadzanie po mieście sob. i niedz. od 
kwietnia do października
Czas: 1 h | Cena: 3 EUR/os. dorosła, 1 EUR/dzieci i uczniowie
Punkt spotkań: Informacja turystyczna Kitzingen, 
Schrannenstr. 1

Degustacje w Kitzinger: uliczki, ogrody, piwnice. 
Lukullusowa wycieczka po mieście za kulisami Kitzingen 
oraz do głębi Deusterkeller... krok po kroku.
Czas: ok. 2 h | Konieczna jest wstępna rejestracja

Zioła całują wino: Na wymarzonym szlaku Kitzingen-
Sulzfeld, zabawne ziołowe zwiedzanie z degustacją 
wina, składającą się z dwóch części oraz w wersji 
rozszerzonej z degustacją próbek ziołowych.
Czas: ok. 2 h | Konieczna jest wstępna rejestracja

Zajęcia w czasie wolnym dla grup:

Hofratsempfang
Symbol wina „Kitzinger Hofrat” wraz ze swoimi 
winnymiksiężniczkami przyjmie Cię w historycznej 
sali konferencyjnej ratusza, na miejskim balkonie lub 
w ogrodzie różanym z widokiem na Falterturm. 
Po napełnieniu szklanek szlachetnym winem 
„Kitzinger Hofrat”, uzyskasz zajmujący wgląd w 
historię miasta.
Czas: ok. 0,5 h

Oprowadzanie po mieście z degustacją wina
Odkryj zabytki Kitzingen podczas zabawnej wycieczki z 
naszymi doświadczonymi przewodnikami.
Czas: ok. 1,5 h

Zwiedzanie szlaku winnego Kitzinger
Poznaj szlak winny o długości 4 km z naszymi przewod-
nikami. Wycieczkę można zarezerwować z lub bez 2-czę-
ściowej degustacji wina w winnicy. Kolejną degustację 
wina można zamówić osobno w Winzergemeinschaft 
Franken (GWF).

Zwiedzanie miasta dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym
Czas: ok. 45 min. lub do uzgodnienia

Więcej informacji / ceny / rezerwacje:
Informacja turystyczna miasta Kitzingen
(+49) 9321 20-8888, www.kitzingen.info

17 Muzeum Miejskie Kitzingen
Więcej informacji:
museum@kitzingen.info, 
www.kitzingen.info/stadtmuseum.0.html
tel.: (+49) 9321 927063 lub 929915
Landwehrstr. 23, 97318 Kitzingen

Obejrzyj spacer 
wirtualny i odkryj 
nasze zabytki online

13 Deusterkeller
Do zamku należało ok. 600-letnie piwniczne sklepienie, które 
można zwiedzać w ramach wycieczki z przewodnikiem. Dobrze 
zachowane piwnice ze sklepionymi korytarzami i ich rozległy 
obszar świadczą o wczesnej fazie produkcji piwa przemysłowego 
i są szczególnym pomnikiem kultury. www.diedeusterkeller.de

Droga rowerowa
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Spacer po mieście ok. 1 h

ParkingP

P Miejsce parkingowe

Bezpłatny parkingP

P Parking autobusów

WC Publiczne WCStacja kolejowa | zintegrowana 
z VGN

Przyjazna toaleta

Informacja turystyczna Kitzingeni

Punkty WiFi

WC dla niepełnosprawnychWC

Witamy w
Kitzingen am Main
Sympatyczna i kolorowa
Miasto nad rzeką

2  Stary cmentarz
Na cmentarzu z 1542 r. znajdują się bogato zdobione nagrobki 
z XVIII i początku XIX wieku.

3  Luitpoldbau
Po odkryciu bogatego źródła solanki zbudowano w 1914 roku 
„Prinzregent-Luitpold-Bad” w stylu secesyjnym i służył przez 
długi czas jako łaźnia publiczna. W rzeczywistości planowa-
no stworzyć miasto „Bad Kitzingen”, ale I Wojna Światowa 
uniemożliwiła realizację tego projektu. Obecnie w budynku 
mieści się Biblioteka Miejska i Uniwersytet Ludowy.

1  Falterturm
Falterturm była kiedyś strażnicą i częścią zewnętrznego 
muru miasta z XV wieku. Dzięki 52 m wysokości oraz 
krzywemu zwieńczeniu jest wizytówką miasta. W kwestii 
genezy jego krzywizny spierają się niektóre podania.

4  Rzeźba Hadelogi (autorstwo: Theophil Steinbrenner)
Według legendy Hadeloga zainicjowała założenie klasztoru 
benedyktynów. Pasterz Kitz znalazł welon Hadelogi na 
południowym zboczu Eselberg. W tym miejscu około 745 
roku założono klasztor.
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Twoja droga do 
Kitzingen

Sport i czas wolny!
Wędkowanie na Menie
Kartenausgabe Georg Winkler, tel.: (+49) 9321 33352

Basen odkryty na Mondseeinsel
Marktbreiter Str. 12, tel.: (+49) 9321 390070

Korty tenisowe
A. Straßberger, Marktbreiter Str. 17, 
tel.: (+49) 9321 32726 oraz związek gimnastyczny, 
Kaltensondheimer Str. 36, tel.: (+49) 9321 23620

Golf
Golfclub Kitzingen e.V., dojazd 
J.-A.-Kleinschroth-Str., tel.: (+49) 9321 4956

Basen kryty z sauną
aqua-sole Bade- und Saunaparadies,
Marktbreiter Str. 8, tel.: (+49) 9321 390070, 
www.aqua-sole.de

Kręgle
Kolosseum, Mainstockheimer Str. 1, 
tel.: (+49) 9321 7537, e.greif@t-online.de

Fitness na balkonie miejskim
Bezpośrednio przy Menie odbywają się raz 
w tygodniu bezpłatne zajęcia fitness 
(od maja do września). 

Witamy w Kitzingen!
Nad brzegiem Menu leży Kitzingen, jedno z najstarszych 
miast Dolnej Frankonii. Symbolem miasta jest widoczna 
wieża Falterturm, ze swoim krzywym zwieńczeniem. 

Rynek Kitzingen, otoczony przez frankońskie domy z muru 
pruskiego, imponujące kamienice i renesansowy ratusz, 
zaprasza do zabawy. Spacer po malowniczym Starym 
Mieście daje możliwość odkrycia wielu małych sklepów 
prowadzonych przez właścicieli, a następnie można się 
cudownie zrelaksować na promenadzie głównej lub na 
dawnym terenie Wystawy Ogrodniczej. Bezpośrednio przy 
starym moście na Menie znajduje się słynna Kreuzkapelle 
Balthasara Neumanna. Kitzingen jest sercem ziemskiego 

okręgu winnego. Kitzingen jest nie tylko miastem han-
dlu wina. Wraz z niemieckim Muzeum Ostatków miasto 
jest w zwariowanie dobrym humorze. W oficjalnym 
Muzeum Niemieckiego Karnawału możesz poprzez 
zabawę zapoznać się z wszystkimi pytaniami na temat 
karnawału, ostatków.

Skąd pochodzi nazwa miasta Kitzingen?
Według legendy Hadeloga, siostra Pippina Krótkiego, 
miała welon lecący ze Schwanbergu. Tam, gdzie wy-
lądował, chciała założyć klasztor. Pasterz Kitz znalazł 
welon zwisający z krzewu winnego na zachodnim 
brzegu Menu. Miasto zostało nazwane zatem na cześć 
pasterza „Kitzingen”.

Historia miasta

Kitzingen

Würzburg

Iphofen

Dettelbach

Volkach
Gerolzhofen

Zjazd 
Kitzingen

Zjazd 
Kitzingen|Schwarzach

Możliwy dojazd także przez 
Verkehrsbund Großraum 
Nürnberg (VGN)!

A3A3

A7

A7

74

103

A81

NÜRNBERG – KITZINGEN co godzinę (godz. XX:05)
KITZINGEN – NÜRNBERG co godzinę  (godz. XX:01)
WÜRZBURG – KITZINGEN co godzinę (godz. XX:57)
KITZINGEN – WÜRZBURG co godzinę (godz. XX:01)

Z głównego dworca tylko około 10 minut spacerem do 
naszego pięknego centrum miasta

pociągiem (VGN)

Dojazd: Ze zjazdu A3 lub A7 Kitzingen, obok 
Gebietswinzergenossenschaft Franken (GWF) oraz 
dzielnicy miasta Kitzinger Repperndorf, dotrzesz 
przez B8 do naszego karnawałowego miasta 
będącego symbolem handlu winem. Bezpłatny 
parking jest dostępny w Bleichwasen.

Autem

Odkryj Kitzingen i okolice.

Jazda rowerem

Wędrówki

Droga rowerowa Men 
Droga rowerowa wiedzie przez śródmieście 
i  stary most na Menie.

3 wycieczki tematyczne po okolicy
Punktem wyjściowym trzech tematycznych 
szlaków rowerowych po okolicy o długości 38 - 
45 km jestparking Bleichwasen. Szlak archeologicz-
ny jest poszukiwaniem śladów w przeszłości Szlak 
ogrodowy ukazuje różnorodność warzyw od A do Z, 
a szlak Schwanberg pozwala zanurzyć się w malow-
nicze okolice góry Schwanberg. Wskazówka: Bilety 
dostępne w informacji turystycznej.

Teren dawnej Wystawy Ogrodniczej  
Zrelaksuj się na terenie dawnej Wystawy Ogrodniczej
widokiem niezrównanej, niezakłóconej panoramy 
miasta Kitzingen.

Szlak winny Kitzinger
Rozkoszuj się winem podczas wędrówki po zboczach 
winnicy „Kitzinger Hofrat”,  gdzie rośnie. Na 19 stacjach 
znajduje się opis specyfiki uprawy winorośli.
Wejście: Alemannenstraße kierunek Repperndorf. 
Wskazówka: Zwiedzanie można zarezerwować w 
informacji turystycznej.
            
Wycieczka marzeń Kitzingen-Sulzfeld
Na odcinku ok. 12 km szlak zachwyca swoją obronną 
przeszłością, magicznymi odkryciami oraz różnorodną 
trasą. Start Kitzingen: Eherieder Mühle

Stały szlak turystyczny, krótki

Więcej informacji na temat 

fitnessu na balkonie miejskim 

www.kitzingen-kanns.de/
fitness-am-stadtbalkon-2018

Papiertheater
Grabkirchgasse 4, www.derblaueschleier.de

Wypożyczalnia rowerów
Sport Matthaei, Schrannenstr. 13-17 
tel.: (+49) 9321 32543

Skate park
Am Bleichwasen in Etwashausen

Standup Paddling
W kursach dla początkujących, entuzjaści 
wiosłowania na stojąco przekazują podstawową 
wiedzę na temat SUP, wskazówki i porady, a 
także udzielają pierwszej pomocy

Ścieżka zdrowia 
między Kitzingen i Albertshofen

Kosz piknikowy Kitzinger
Pozwól, aby uczestniczący restauratorzy z Kit-
zinger napełnili Twój kosz piknikowy typowymi 
przysmakami z restauracji i ciesz się najlepszy-
mi miejscami piknikowymi w Kitzingen.

Więcej o koszu piknikowym 

Kitzinger na www.kitzin-
gen-kanns.de/picknick-
korb.de

Więcej informacji o Standup 

Paddling www.kitzingen-

kanns.de/sup-2017

Przemieszczanie
na miejscu

Supermarket

Parking dla przyczep kempingowych

Taxi Kitzingen e.V. (+49) 9321/8088
Taxi Ruf Kitzingen (+49) 9321/33 980

Taksówką

Rozkład jazdy: (+49) 931/36-886 886       
www.vvm-info.de

Autobusem (VVM)

Informacja turystyczna Kitzingeni

Stały szlak turystyczny, długi

Wielka Sobota
Otwarcie sezonu turystycznego

marzec / kwiecień
Wystawa World Press Photo

koniec maja / początek czerwca
Festiwal miasta Kitzinger 

ostatni weekend czerwca
Święto wina Kitzinger Promenaden-
weinfest

2. weekend lipca
Uliczne święto wina Straßenweinfest 
Sickershausen

Główne atrakcje
zawsze 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)
Bummeltag

połowa października
Uroczysty pochód do Etwashäuser Kirchweih

ostatnia sobota października
Jesień wina (zakończenie sezonu turystycznego)

3. weekend adwentu
Jarmark Bożonarodzeniowy „Kitzingen leuchtet”

Więcej informacji o Bum-

meltag na  www.kitzingen-

-kanns.de/bummeltag

Więcej o festiwalu miasta 

na www.kitzingen-kanns.

de/stadtfest-2018

Więcej o Jarmarku 
Bożonarodzeniowym na 

www.kitzingen-kanns.de/

kitzinger-weihnacht-2018

745 
Hadeloga, która według 
legendy jest córką gospodarza 
Karolingów Karola Młota, 
zakłada klasztor w Kitzingen

1469-1496
Wieża Falterturm zbudowana 
jako część zewnętrznej ściany 
fortyfikacyjnej

1482 
Wydanie najstarszego 
niemieckiego prawa 
wina w Kitzingen

1741–1745 
Budowa Kreuzkapelle w 
dzielnicy Etwashausen przez 
Balthasara Neumanna. Zarys 
kościoła był niegdyś odtworzo-
ny na banknocie o nominale 50 
marek niemieckich.

1945
23 lutego miasto odniosło 
poważne szkody wskutek 
amerykańskiego nalotu

1945–2006
Kitzingen jest amerykańskim 
miastem garnizonowym

1972
Kitzingen staje się 
dużym miastem 
powiatowym

2011
Mała Wystawa Ogrodnicza 
odbywa się w Kitzingen nad 
Menem (315 000 odwiedza-
jących)

2014
Kitzingen zdobywa złoty medal 
w ogólnoeuropejskim konkur-
sie „Entente florale”

2015
Kitzingen zostaje w dniu 5 
lipca i 7 sierpnia „najgorętszym 
miastem w Niemczech” z tem-
peraturą 40,3°C (od początku 
rejestracji pogody w 1881 roku)


