
Liczne imprezy muzyczne i występy teatralne oferują program 
dla każdego gustu: rock, pop, muzyka ludowa, jazz, big-band 
swing lub koncerty muzyki klasycznej. Głównymi atrakcjami są 
liczne imprezy na wolnym powietrzu jak „dni jazzu“ Idar-Ober-
steiner Jazztage, festiwale i przedstawienia operowe w natural-
nej scenerii. Teatr Miejski w Idar-Oberstein i występy na małych 
scenach zachwycają publiczność przedstawieniami teatralnymi, 
tańcem i kabaretem. Głównymi atrakcjami są przedstawienia w 
ramach programu teatru letniego Idar-Obersteiner Theatersom-
mer oraz impreza Karl-May-Festspiele w Mörschied.

Życie sportowe na terenie powiatu obejmuje gry piłkowe, 
lekkoatletykę, gimnastykę artystyczną, pływanie, a także fit-
ness, sporty walki, jeździectwo i golf oraz lotnictwo sportowe - 
latanie samolotami, samolotami ultralekkimi, szybowcami i mo-
delami. Miłośnicy sportu motorowego fascynują się corocznymi 
rajdowymi mistrzostwami świata, których trasa prowadzi przez 
obszar powiatu. Jedyna w swoim rodzaju sieć premiowanych 
szla ków turystycznych i dobrych dróg rowerowych w Niemczech 
motywuje do odkrywania uroków regionu rowerem lub pieszo. 
Region jest atrakcyjnym rewirem dla myśliwych i wędkarzy. 
Wznie sienia i góry Hunsrück są idealnym terenem do uprawia-
nia narciarstwa i saneczkarstwa.

Lokalna gastronomia rozpieszcza swoich gości delikatesami re-
gionalnej kuchni jak pieczenią z rożna w stylu „Idar-Obersteiner 
Spießbraten“. W Hunsrück jest jednak także obecna gastrono-
mia najwyższej klasy. W naszym regionie można znaleźć trzy 
ze 100 najlepszych niemieckich restauracji. Ofertę restauracji  
i regionalnych gospód uzupełniają liczne rodzinne restauracje 
ze zróżnicowaną międzynarodową kuchnią.
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Powiat Birkenfeld leży na południowym zachodzie kraju 
związkowego Nadrenia-Palatynat w uroczym regionie wzgórz 
średniej wysokości Hunsrück i Naheland (Kraina rzeki Nahe). 
Na terenie powiatu leży tutaj, w sercu Europy, część jedynego 
w swoim rodzaju naturalnego i kształtowanego przez człowieka 
parku krajobrazowego Saar-Hunsrück. Park narodowy, który jest 
planowany w tym regionie, przyczyni się do długotrwałego za-
chowania tego cennego naturalnego krajobrazu.

Ze względu na swoje centralne położenie w środku ważnych osi 
ruchu z północy na południe oraz ze wschodu na zachód wszyst-
kie duże aglomeracje i porty lotnicze są wygodnie osiągalne. Port 
lotniczy Frankfurt-Hahn leży nawet u progu regionu. Dwa regio-
nalne dworce w Idar-Oberstein i Neubrücke leżą przy głównej 
trasie kolejowej Deutsche Bahn. Sieć dróg zapewnia krótkie 
trasy, ruch samochodowy bez korków, dobrze funkcjonującą 
komunikację autobusową i pomoc medyczną. Na terenie powia-
tu działa obok gęstej sieci lekarzy rodzinnych i specjalistycznych 
kilka szpitali troszczących się o zdrowie mieszkańców.

Znaczenie gospodarcze nadaje temu regionowi tradycyjny przemysł 
biżuteryjny oraz przemysł obróbki kamieni szlachetnych. Dlatego w 
Idar-Oberstein, niemieckiej stolicy kamieni szlachetnych, ma swoją 
siedzibę nie tylko Niemiecki Instytut Gemologiczny, lecz odbywają 
się tu także coroczne targi INTERGEM – jedne z najważniejszych tar-
gów biżuteryjnych. Wysoką jakość produktów oferują także liczne 
firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami w zakresie ob-
róbki metalu i tworzyw sztucznych oraz produkcją urządzeń labora-
toryjnych. Kilka z tych firm należy do liderów swojej branży na rynku 
krajowym i międzynarodowym. 

Miejscowy handel detaliczny i filie marketów spełniają wszyst-
kie życzenia w zakresie zakupów. Obok supermarketów działają 
liczne targi i sklepiki rolnicze oferujące bogaty wybór regional-
nych produktów spożywczych i żywności ekologicznej. Wszystkie 
zakupy można załatwić także online, wygodnie w domu, dzięki 
sieci szybkiego internetu dostępnej na terenie całego powiatu.

Powiat jest pierwszym wyborem w zakresie życia i mieszkania 
przyjaznego rodzinie. Gęsta sieć placówek opieki i giełda opieku-
nek domowych zapewniają, że dzieci są w ciągu dnia w dobrych 
rękach. Oferta mieszkaniowa czyni nasz powiat przystępnym ra-
jem. Ceny metra kwadratowego zarówno w przypadku najmu jak 
i nieruchomości lub działek budowlanych leżą wyraźnie poniżej 
średniej krajowej.

Bogata oferta w zakresie edukacji obejmuje wszystkie szkoły 
klasyczne i ponadpodstawowe – także w systemie całodziennym. 
Filiami Wyższej Szkoły Zawodowej w Trewirze, placówki o 
międzynarodowym znaczeniu, jest Umwelt-Campus Birkenfeld 
oraz Campus für Edelstein- und Schmuckgestaltung – Oddział 
Obróbki Kamieni Szlachetnych i Wzornictwa Biżuteryjnego w 
Idar-Oberstein. Szeroki wachlarz ofert powiatowej szkoły dla 
dorosłych i lokalnych stowarzyszeń obejmuje różnorodne pro-
gramy edukacyjne dla dorosłych.

Życie kulturalne w naszym regionie jest w pełnym zakresie 
przekonujące. Nowoczesne kino cyfrowe 3D oraz kina studyjne 
prezentują zarówno aktualne ‚blockbustery‘ jak i klasyczne dzieła 
kinematografii. Kilkaset tysięcy osób odwiedza każdego roku 
lokalne jarmarki, jak np. znany Festyn Pieczeni z Rożna w Idar-
Oberstein (Spießbratenfest), Veitsrodter Prämienmarkt oraz licz-
ne dalsze imprezy. Aktywne muzea, jak np. Niemieckie Muzeum 
Kamieni Szlachetnych lub muzeum Birkenfelder Landesmuseum 
albo skanseny i kopalnie prezentują żywą historię. 

Witamy w zielonej części regionu Hunsrück i Naheland 
Życie i praca w prawdziwym kraju urlopowym


