Bohatá sportovní nabídka v regionu dosahuje od míčových
sportů, lehké atletiky, umělecké gymnastiky, plavání přes nabídky fitness, bojové sporty, jezdectví a golf až po motorové a ultralehké létání, plachtění a modelové letectví. Milovníky motorového sportu nadchne každý rok světové mistrovství v rallye,
které vede zdejším regionem. Síť oceněných turistických cest,
která je v Německu jedinečná, a dobrá síť tras pro cykloturistiku
motivují k poznávání tohoto kraje také pěšky nebo na kole. Pro
milovníky lovu a pro rybáře je region atraktivním revírem. A pro
lyžaře a sáňkaře jsou výšiny a svahy pohoří Hunsrück ideálním
prostředím.
Místní gastronomie nabízí svým hostům speciality regionální
kuchyně, jako například pečeni na rožni z Idar-Obersteinu. Stejně
tak tu ale najdete i špičkovou gastronomii. Tři ze sta nejlepších
německých restaurací najdete právě v tomto regionu. Nabídku
restaurací a venkovských hostinců doplňují mnohé rodinné restaurace se zcela rozličnou mezinárodní kuchyní.

Další informace obdržíte zde:
Media a tisk
Nahe-Zeitung/Rhein-Zeitung
Wochen-Spiegel
Birkenfelder Anzeiger
Stadtfacette Idar-Oberstein
Dorfschelle (VG Herrstein)
Idarwald-Rundschau
Westricher Rundschau
Radio Idar-Oberstein

Správa
Kreisverwaltung Birkenfeld
Stadt Baumholder
Stadt Birkenfeld
Stadt Idar-Oberstein
Verbandsgemeinde Birkenfeld
Verbandsgemeinde Herrstein
Verbandsgemeinde Rhaunen
Verbandsgemeinde Baumholder

Volný čas
Naturpark Saar-Hunsrück
Saar-Hunsrück-Steig
Naheland-Touristik
Deutsche Edelsteinstraße
Deutsches Edelsteinmuseum
Landesmuseum Birkenfeld
Historisches Kupferbergwerk Fischbach
Wildfreigehege Wildenburg

Školy a vysoké školy
Göttenbach-Gymnasium
Gymnasium an der Heinzenwies
Gymnasium Birkenfeld
Berufsbildende Schule Wirtschaft
Berufsbildende Schule Technik
Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier
Campus für Edelstein- und Schmuckdesign, Hochschule Trier

Byty a nemovitosti
Gebäudebörse VG Herrstein
Gebäudebörse VG Baumholder
Kreissparkasse Birkenfeld
Volksbank Hunsrück-Nahe eG
Raiffeisenbank Nahe eG

Landkreis Birkenfeld
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Schneewiesenstraße 25
55765 Birkenfeld
Telefon: +49 (0) 67 82 15-0
E-Mail: info@landkreis-birkenfeld.de
www.landkreis-birkenfeld.de

Fotografie: EUFETS GmbH; Hochschule Trier, Umwelt-Campus - Hochschule für Wirtschaft,
Technik und Gestaltung; Fissler GmbH; Fritsch GmbH; Heinz Mayer OHG; Landkreis Birkenfeld;
Marco Schupp; Naheland-Touristik GmbH; Wayand AG

Vítáme Vás v zeleném kraji pohoří Hunsrück a oblasti Naheland
Život a práce v regionu, kde jiní tráví dovolenou

Kraj Birkenfeld se rozkládá v nádherné krajině Mittelgebirge (Středohoří) oblasti Hunsrück a Naheland v jihozápadním Porýní-Falcku. Zde v srdci Evropy je součástí krajiny také
jedinečná přírodní a kulturní oblast národního parku SaarHunsrück. Plánovaný národního parku Hunsrück si klade za cíl
zachovat i do budoucna tuto cennou přírodní krajinu.

Tato oblast je jedničkou i co se rodinného života a bydlení týče.
Hustá síť školek a organizovaná nabídka au pair zajišťují, že je
i o nejmenší celý den dobře postaráno. Výhodná nabídka bydlení přispívá k tomu, že tento ráj je i cenově dostupný. U nájmů,
nemovitostí a stavebních pozemků se ceny za čtvereční metr pohybují výrazně pod spolkovým průměrem.

Díky své centrální poloze uprostřed důležité dopravní osy ze severu na jih a z východu na západ lze odtud pohodlně dojet do
všech větších aglomerací i na letiště. Letiště Frankfurt Hahn leží
dokonce bezprostředně před branami tohoto regionu. Přímé spojení k hlavní trase železničního dopravce Deutsche Bahn nabízejí
nádraží v Idar-Oberstein a Neubrücke. Typické jsou krátké trasy,
žádné kolony na silnicích, jak si libují řidiči, autobusová spojení
a vynikající lékařská péče. Hustá síť všeobecných a odborných
lékařů stejně jako několik klinik pečují o zdraví lidí.

Bohatá nabídka vzdělání zahrnuje všechny základní i vyšší školy,
a to i s celodenní nabídkou. K mezinárodně vedoucím studijním
centrům patří Studijní centrum pro ekologii Birkenfeld (UmweltCampus Birkenfeld) a Studijní centrum pro zpracování drahých
kamenů a šperků (Campus für Edelstein- und Schmuckgestaltung) na Vysoké škole Trier v Idar-Obersteinu. Krajská lidová vysoká škola a místní sdružení nabízejí díky široké paletě rozmanité
vzdělání pro dospělé.

Z hlediska hospodářství je pro tuto oblast typický průmysl zpracování drahých kamenů a šperkovnictví. Proto má v německém
hlavním městě drahokamů Idar-Obersteinu své sídlo nejen
Německý gemologický institut (Deutsches Gemmologisches
Institut), koná se zde také každoročně jeden z nejdůležitějších
veletrhů drahých kamenů a šperků INTERGEM. Kvalitu až do
posledního detailu nabízejí také mnohé hightech podniky pro
zpracování kovů a průmysl plastických hmot. Hned několik z nich
jsou národní a mezinárodní vedoucí firmy v daném odvětví.
Co se nakupování týče, nenechají soukromí prodejci a filiálky
žádná přání otevřená. Kromě supermarketů najdete na trzích
a v mnohých obchodech bohatý výběr potravin a bioproduktů
přímo z regionu. Pro všechno, co potřebujete při internetovém obchodu, je k dispozici v celé oblasti vysokorychlostní širokopásmová
síť, která umožňuje pohodlné nakupování z domova.

Kulturní život v regionu přesvědčí v celé své šíři. Digitální 3D kinocentrum stejně jako mnohá jiná kina promítají jak nejnovější
filmy, tak i filmovou klasiku. Statisíce navštěvují místní poutě,
jako známou slavnost pečeně na rožni v Idar-Obersteinu, jarmark ve Veitsrodtu, stejně jako mnohé jiné trhy. Mnohá muzea
s vazbou k současnosti - od muzea drahých kamenů (Deutsches
Edelsteinmuseum) přes Zemské muzeum (Landesmuseum) Birkenfeld až po skanzen a doly oživují historii až po dnešní dobu.
Rozmanité hudební a divadelní akce nabízejí pro každý vkus
to pravé: od rocku, popu, folkové hudby přes jazz, swing až po
klasickou hudbu. Vrcholem jsou četné akce pod širým nebem,
jako jazzové dny v Idar-Obersteinu, festivaly, koncerty a opery
s přírodními kulisami. Městské divadlo Idar-Oberstein a malá divadla nabízejí nejen divadelní, ale i taneční představení a kabarety. Městské divadlo Idar-Oberstein a malá divadla nabízejí nejen
divadelní, ale i taneční představení a kabarety.

