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dinghofkirche) bulunmaktadır (4). 

St. Michael Kilisesi (Michaelskirche) 
(5) Hollanda stilinde dönüşümlü 
olarak kumtaşı ve tuğlalardan inşa 
edilmiştir ve Flaman barok stilinin 
esintilerine sahiptir. Yanındaki 
binalarda St. Michael Manastırı (Mi-
chaelskloster) ve St. Michael okulları 
bulunmaktadır. 
17. yüzyıla ait Dechanei Katedralinin 
(Domdechanei) (6) yerinde bugün 
bir şehir kütüphanesi bulunmaktadır. 
Doğu Pader kaynak bölgesinin 
iki Pader koluyla çevrilmektedir. 
Hemen üzerinde Ottonyan-Salyan 
geleneğine göre imparator şatosu 
(Kaiserpfalz) (7) ve içerisinde müze 
yer almaktadır. Modernize edilen 
şato sahasında İmparator Şarlman 
Dönemine ait duvar resimleri 
kalıntıları yanı sıra birçok mezar 
kalıntıları bulunmaktadır. Şato ile Ka-
tedral arasında İmparator Şarlman’ın 
şatosunun ana duvarları ve 1017’de 
inşa edilmiş olan Bartholomeus 
Kilisesi (Bartholomäuskapelle) 
bulunmaktadır. Burası Almanya’nın 
en eski salon kilisesi kabul edil-
mektedir ve sıra dışı akustiği ile 
şaşırtmaktadır. 

En eski ve aynı zamanda tüm 
ihtişamıyla korunmuş olan ustalık 
eseri ise Adem ile Havva Evi’dir 
(Adam-und-Eva-Haus) (8) 16. 
Yüzyılın ortasından kalmadır. Binanın 
ön cephesindeki oyma figürler ve 
resimler hemen göze çarpmaktadır. 
Katedral (9) büyük oranda 13. 
yüzyıla ait bir eserdir. Romantik 
stildeki 93 metre yüksekliğindeki gör-
kemli kulesi gotik tarzdaki pencere 
ve süslü kemerleriyle kilisenin uzun 
tarafıyla kontrast oluşturmaktadır. 
Kilisedeki yeraltı mezarlığı, şehrin 
patronu ve başpsikoposu olan Aziz 
Liborius’un kemiklerinin saklandığı 
yerdir. Sütunlu yolda meşhur Üç 
Tavşan Penceresi (Drei-Hasen-
Fenster) bulunmaktadır, burası aynı 
zamanda Paderborn’un da sembolle-
rinden birisidir. Romantik tarzın etkisi 
Gau Kilisesi‘nin (Gaukirche) (10) 

Paderborn, 1200 yıllık geçmişiyle 
ve kendine özgü çok yönlülüğü  
ile genç, dinamik bir şehirdir. Şehir 
yaşanmış geleneklerinden ve tarihi 
binalarında keşfedebileceğiniz 
anlamlı tarihinden dolayı gurur 
duyar. Görmeye değer sayısız  
turistik yerlere örnek olarak Bele- 
diye, katedral ve Üç Tavşan 
Penceresi (Drei-Hasen-Fenster), 
İmparator Şatosu (Kaiserpfalz) ve 
Pader kaynak bölgesi ile Neu-
haus Sarayı’nı (Schloß Neuhaus) 
sayabiliriz. 

Sunduğu çok çeşitli dinlenme, boş 
zaman değerlendirme ve kültür 
hizmetleriyle modern ve yükselen 
bir metropolün hareketli yaşantısına 
dahil olun.  

Bu şehrin çok özel ambiyansını ise 
gelenek ve gelecek, eski ve yeni 
arasındaki zıtlıklar oluşturmaktadır. 
Yüksek teknoloji ve ortaçağ, 
Paderborn’da sizi bekleyen cezbe-
dici tezatlıktır. Siz bu tezatlığı ahenkli 
bir birliktelik olarak yaşayacaksınız!  

Paderborn 153.000 nüfuslu bir 
üniversite şehridir ve inovatif bir eko-
nomi merkezidir. Ayrıyeten bilgisayar 
şehridir ve geniş bir yelpazede, 
üstün nitelikli eğitim olanaklarına 
sahiptir.  

Pek çok yeşil alan, göl ve ormanlık 
size şehrin merkezinde dinlenme 
imkanı ve boş zamanınızı keyifli 
geçirme fırsatı sunar. Paderborn 
çevresindeki birbirinden güzel 
manzaralar ilgi çekici gezilere, keyifli 
bisiklet turlarına ve çeşitli yürüyüşler 
yapmaya teşvik eder.
Keyifli konaklamalar dileriz!

Paderborn’da dolaşmak, yüzyıllar 
arasında gezinti yapmak gibidir. 
1200 yıllık değişim dolu tarih şehrin 
görüntüsüne apaçık yansımaktadır. 
Sadece şehir merkezinde tüm stil 
dönemlerine ait yirmiden fazla tarihi 
bina yer almaktadır. En önemli 
turistik yerler levhalarla tanımlanmış 
gezinti yollarıyla birbirine 
bağlanmıştır. 

Heisingsches Haus (1), soylu 
kişilere ait 1600 yılından kalma 
olup Weser Rönesansı mimarisine 
mükemmel bir örnektir. 
Batıdaki Pader kaynak bölge-
sinde (2) şehrin tam ortasında 
Pader’in beş ana kolunun üçün-
den Almanya’nın en kısa nehri 
doğmaktadır. 200’den fazla 
kaynağın zemininden saniyede 
ortalama 5000 litre hacimle su 
çıkmaktadır. Kısa bir gezintiye 
değer, çünkü Paderborn’un “yeşil 
akciğerinde” eski bira fabrikası (2a), 
çamaşırcı kadınlar anıtı (Waschfrau-
en-Denkmal) (2b), ortaçağdaki bir 
şehrin su tedarik sistemini vurgulay-
an su sanatının çalışma modeli (2c) 
bulunmaktadır. 

Paderborn kent müzesinde (Stadt-
museum Paderborn) (3), Pader 
şehrinin tarihi, etkileyici şekilde; ilk 
çağlardan ve ilk yerleşimden itiba-
ren günümüz kentleri ve geleceği 
konularına göre kapsamlı şekilde 
açıklanmaktadır. Müzenin hemen 
yanında romantik mimarisi ve ikiz 
kuleleri ile Abdinghof Kilisesi (Ab-

Şehir Merkezinde Görülecek Yerler www.paderborn.deGünümüzde Paderborn

Paderborn, Almanya’nın merke-
zinde trafik yönünden elverişli 
bir mevkide bulunmaktadır ve 
buraya araba, tren, otobüs ve 
ayrıca uçakla da kolayca ulaşım 
sağlanabilmektedir. 

Otomobil: A 2 (Ruhr bölgesi-Han-
nover) ve A 44 (Dortmund-Kassel) 
arasında kalan 33 (A 33) otobanı 
sizi Paderborn’a ulaştırmaktadır. 
Federal karayolları üzerinden 
Paderborn’a  B 64 üzerinden; 
(Höxter, Bad Driburg ve Münster, 
Rheda-Wiedenbrück yönünden) 
B 68 üzerinden (Warburg, Kassel 
yönünden); B 1 üzerinden (Hameln, 
Detmold ve Soest, Geseke yönün-
den) ve B 480 üzerinden (Brilon 
yönünden) ulaşılabilmektedir. 

Tren: Paderborn direkt Köln-
Hamm-Kassel-Erfurt ve Düssel-
dorf-München hatları üzerinde 
bulunmaktadır. Yeni RRX de 

Ulaşım (Rhein-Ruhr Ekspresi) Paderborn’u 
Ruhr bölgesi ve Kassel ile birbiri-
ne bağlamaktadır. Ayrıca Biele-
feld, Dortmund, Hamm, Kassel 
ve Hannover IC/ICE (hızlı) tren 
istasyonlarıyla da iyi bölgesel 
bağlantılar bulunmaktadır. Hareket 
planı ve tarife bilgisi: www.bahn.de

Uçak: Paderborn/Lippstadt 
havalimanı (3 haneli kodu: PAD) 
Paderborn bei Büren’in 20 km 
güney batısında yer almaktadır. 
Havalimanı ile Paderborn arasında 
otobüsler çalışmaktadır. Diğer 
havalimanları Dortmund (90 km), 
Münster/Osnabrück (80 km) ve 
Hannover’dir (150 km). (www.
airport-pad.com) 
Şehir merkezinden güney yönün-
de yaklaşık beş kilometre ileride 
Haxterberg Spor uçak meydanı 
bulunmaktadır.
(www.haxterberg.de) 

Şehirlerarası otobüs: Paderborn, 
Flixbus şehirlerarası ağına bağlıdır. 
Hareket planı ve tarife bilgisi: www.
flixbus.de/fernbus/paderborn 

Bölgesel otobüsler: Bölgesel 
otobüslerle Paderborn bölgesindeki 
şehir ve ilçelerine ve komşu ilçelere 
konforlu biçimde seyahat edebilir-
siniz. Hareket planı ve tarife bilgisi: 
Tel. +49 (0)5251 2930400, www.
fahr-mit.de

Belediye Otobüs: “Pader-
Sprinter” ana şehri on ilçeyle 
birleştirmektedir. Hareket planı 
ve tarife bilgisi: Tel. +49 (0)5251 
6997222, www.padersprinter.de

“Nette Toilette - Nazik 
tuvalet” 
 
“Nette Toilette” konseptinin 
anlamı, şehir içerisindeki kafe, 
restoran ve mağazalardaki 
t u v a l e t l e r i  ü c r e t s i z  v e 
işletmeden herhangi bir hiz-
met almadan da kullanabiliyor 
olmanızdır. Bazılarında be-
bek bakım odaları ve engelli 
tuvaletleri de bulunmaktadır.  

Partner işletmelerin giriş bölü-
mündeki kırmızı etiketlere 
bakınız!
 
Ayrıntılı bilgiler için bkz. 
www.paderborn.de/net te- 
toilette

sekiz köşeli kulesinde de açıkça 
görülebilmektedir. 

Çarşı meydanında piskoposluğa 
ait müze yer almaktadır (Diöze-
sanmuseum) (11), burada 10. 
yüzyıldan 20. yüzyıla kadar dinsel 
sanatın yaklaşık 6000 eserlik bir 
koleksiyonu sergilenmektedir, 
bunlar arasında Romantik İmad 
Madonna ve barok stilindeki Libori 
tören masası da yer almaktadır. 
Müzenin hazine odasında 
altın kaplama Liborius sandığı 
saklanmaktadır. 
Üzerinde şehrin koruyucu 
hükümdarı ve başpiskoposunun 
heykeli bulunan Liborius su 
kuyusu (Liborius-Kump) (12), 
Paderbornluların eski dönemlerde 
sularını elde ettikleri ve korunmak-
ta olan üç kuyudan bir tanesidir. 
Teoloji Fakültesi ve Theodoranium 
Lisesi (Gymnasium Theodoria-
num) (13) Rönesans stilinde 
tasarlanmıştır. Şehrin önemli 
barok stilindeki yapıtlarından bir 
tanesi de görkemli, yenilenmiş 
yüksek sunaklı eski Cizvitler Kili-
sesidir (Jesuitenkirche) (14). 
Şehrin dokusunda daha yakın 
geçmişten izler de görülebilmek-
tedir. Belediye meydanı (Rathaus-
platz) ile Rosenstrasse arasındaki 
belediye pasajında (Rathauspas-
sage) şehir merkezinin mimari 
yönden yenilenmiş olması göze 
çarpmaktadır ve Volksbank Pasajı 
(Volksbank-Passage) ve yeni 
Şehir Tiyatrosuyla (Neuer Platz) 
(15) yeni meydanın etrafındaki, 
2011 yılında tamamlanmış bina 

kompleksi de dikkat çekmektedir. 
Paderborn Belediye Binası 
(Paderborn Rathaus) (16) Weser 
Rönesansı mimarisine bir diğer 
örnektir. Bu noktada kendileri 
başlangıç noktasına yeniden 
ulaşmışlardır.  

Paderborn’un şehir merke-
zinde başka turistik yerler de 
bulunmaktadır. Buna 1300 
yılından kalan, görülmeye değer 
avlusuyla Busdorf Kilisesi (Bus-
dorfkirche) (17) ve yaya bölgesin-
deki Fransisken Kilisesi (Franzis-
kanerkirche) (18) örnek verilebilir. 
Pader kollarının kavuştuğu yerde-
ki Stümpel Değirmeni (Stümpel-
sche Mühle) (19) Paderborn’daki 
sayısız değirmenin tarihini 
vurgulamaktadır. 
Aziz Liborius’a Liboriberg’teki 
(Liboriberg) Libori Kilisesi (Li-
borikapelle) (20) vakfedilmiştir. 
Westfalya Barok geleneğinin 
ustası olan Johann Conrad 
Schlaun‘un ilk eserlerinden bir 
tanesi başpiskoposa (Erzbischöf-
liches Palais) ait saraydır (21) 
ve Kapüsen Kilisesi (Kapuzi-
nerkirche) (22) ile birlikte barok 
stilindeki önemli yapıtlar arasında 
yer almaktadır. 
Pader Etkinlik Merkezinde 
(PaderHalle) (23) geniş kapsamlı 
kültür programının dışında kongre 
ve balo gibi sosyal etkinlikler de 
gerçekleştirilmektedir.  
Paderborn şehir merkezi bugün 
geleneklerle dolu yapıların, tarihi 
binaların ve modern mimarinin 
karmasını sunmaktadır.

Turistik Yerler

Turistleri Bilgilendirme Hizmeti  
■ Paderborn hakkında tüm bilgiler  
■ Rehberlik ve bisiklet turları 
■ Konaklama için aracılık hizmetleri
■ GPS hizmetleri 
■ Segway turları 
■ Ziyaretçi programları 
■ Kongre hizmetleri 
■ Etkinlik bilgilendirmeleri  
■ Hediyelikler ve ev sahibinden hediyeler 

Bilgiler, rezervasyon, aracılık:  
Tourist Information Paderborn 
Marienplatz 2a (Yaya bölgesi) 
33098 Paderborn
Tel. +49 (0)5251 8812980
tourist-info@paderborn.de
www.paderborn.de/tourismus

Künye 

Yayınlayan: Verkehrsverein Paderborn e. V. 
Düzenleme: Kamu Hizmetleri ve Şehir Tanıtım İdaresi 
Güncelleme: Kasım 2019 
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Hoşgeldiniz



Pader‘in Lippe ile birleştiği yerde 
Weser Rönesansı stilindeki, etrafı 
suyla çevrili en güzel şatolardan 
birisi bulunmaktadır, Neuhaus 
Sarayı (Schloß Neuhaus) (30). 
Eskiden Paderbornlu hükümdar-
piskoposların konakladığı yerde 
bugün ziyaretçiler barok stili bahçe-
de ve bitişikte bulunan şatodaki 
ve nehir vadisindeki bahçelerde 
dinlenmekte ve değişik etkinliklere 
katılabilmektedirler. Yaklaşık 42 
hektar bürüklüğündeki alan, Pader, 
Lippe ve Alme nehirlerinin çekici 
nehir vadisi manzaralarıyla göze 
çarpmaktadır. 
Paderborn’un Sande ilçesinde-
ki Lippe Nehri (Lippesee) (31), 
yelken, sörf, kürek sörfü, su kayağı 
imkanlarıyla su sporcularına 
gerçek bir cennet vaat etmektedir. 
Rahatına düşkün olanlar ise kum 
plajında güneşlenebilir veya nehre 
bakarak keyif yapabilir ve kıyıya 
yakın restoranlardan yelkenlileri 
izleyebilir. 
Paderborn’un renkli çevresi sadece 
gezilere değil aynı zamanda 
yürüyüş ve bisiklet turlarına da 
teşvik eder. Örneğin Paderborner 
Höhenweg, Alter Pilgerweg, Pader-
born Karstrundweg veya Pader-
Wanderung bölgelerinde çok keyifli 
yürüyüşler yapılabilir. Paderborn 
Göller Turu (Paderborner Seentour) 
veya Paderborn Köyleri Rotası 
(Paderborner Land Route) gibi 
çokça esnek, çeşitli bisiklet turları 
için ideal koşulları sunmaktadır.
Paderborn’dan yaklaşık 20 kilo-
metre uzaktaki Wewelsburg (32), 
ilginç üçgen konstrüksiyonuyla 
Paderborn eyaletinin sembolü ola-
rak kabul edilmektedir. Burası 17. 
Yüzyılda Paderbornlu hükümdar-
piskoposun ikinci rezidansı olarak 
inşa edilmiştir. Bugün bir hostel 
ve Hochstift Paderborn’un tarih 
müzesini (Historische Museum des 
Hochstifts Paderborn) ve “We-
welsburg 1933-1945 Anma Yeri 
- SS İdeolojisi ve Terörü (Erinne-
rungs- und Gedenkstätte Wewels-
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Paderborn genç bir şehir 
olmasına rağmen zengin bir 
geçmişe sahiptir. Avrupa’nın en 
eski şehir kardeşliği burada mey-
dana gelmiştir, Vestfalya’nın ilk 
üniversitesi burada kurulmuş ve 
Papa tarafından da iki kez ziyaret 
edilmiştir. 
777
İmparator Şarlman, Pader 
kaynaklarının doğrudan yakınına 
bir kale inşa ettirmiştir ve Sak-
sonya topraklarındaki ilk Frank 
Meclisini kurmuştur. 
799
İmparator Şarlman’ın, 
Paderborn’da Papa III. Leo 
ile buluşması: Piskoposluğun 
kuruluşu ve krala taç takma 
anlaşması.
836
Aziz Liborius’un kutsal emanetleri 
Le mans’tan Paderborn’a taşınır 
ve böylece Avrupa’nın en eski 
şehir kardeşliği kurulur.
11. yy.
Piskopos Meinwerk sayısız büyük 
bina yaptırır; yeni bir katedral, 
Abdinghof Manastırı (Kloster 
Abdinghof), Busdorf Vakfı (Bus-
dorfstift), Bartolomeus Kilisesi 
(Bartholomäuskapelle), büyük 
bir Kraliyet Salonu, bir pisko-
pos sarayı. Paderborn eskiden 
hükümdarın tören şatosuydu, bir-
çok kralın ziyareti belgelenmiştir. 
1200 yılı civarı
Paderborn bugünkü tarihi şehir 
değerine ulaşmıştır. Ekonomi 
gelişir.
1295
Paderborn Hansa üyesi olur. 

1614
Piskopos Dietrich IV. von Fürsten-
berg Vestfalya’nın ilk üniversitesini 
kurar. Eğitimli ve inşaatı seven 
büyük yeğenlerinden birisi olan 
Ferdinand von Fürstenberg döne-
minde şehrin görüntüsü 17. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren ihtişamlı 
barok stiline bürünür. 
1622
Dük Christian von Braunschweig 
orijinal Libori kemiklerini çalar.
1802
Paderborn Prusya’ya geçer. 
1806-1813 tarihleri arasında şehir 
Fransız Vestfalya Krallığına aittir ve 
sonrasında tekrar Prusya’ya geçer. 
1850
Demiryolu ağına bağlantı: Pader-
born ekonomisi ivme kazanır. 
19. yy. sonunda
Yüz yıl önce sadece 5.000 olan 
şehir nüfusu 23.000’e ulaşmıştır
1930 
Paderborn Piskoposluğu 
Başpiskoposluğa yükselir. 
1945  
İkinci dünya savaşının bombaları 
Paderborn’un yüzde 85 oranında 
enkaza dönmesine yol açar. 
1950’li yıllar
Şehir gelişerek, Vestfalya’nın en 
önemli ekonomi merkezlerinden 
birisine dönüşür. Paderborn eko-
nomisine bugün özellikle çok özel 
prestij kazandıran alanlardan bir 
tanesi yüksek teknolojidir.
1972
Paderborn, “Bilişim Topluluğu 
Üniversitesi”nin merkezi haline 
gelir, bugün 20.000’in üzerinde 
öğrencisi bulunmaktadır.

1975
Yerel yönetim reformuyla Paderborn 
metropole dönüşür ve nüfus sayısı 
ilk kez 100.000’e çıkar.
1994
Neuhaus Sarayı (Schloß Neuhaus) 
ilçesinde NRW (Kuzey Ren Vestfa-
lya) Bahçeler Festivali (Landesgar-
tenschau) gerçekleşir. 
1996
Papa II. Johannes Paul Paderborn’u 
ziyaret eder.
1999
“799 - Frankonya Derebeyliği 
Döneminde Sanat ve Kültür” (“799 – 
Kunst und Kultur der Karolingerzeit”) 
başlıklı tarih sergisini 300.000’in 
üzerinde ziyaretçi gezer. Diğer 
büyük ve çok ziyaret edilen sergiler 
arasında 2006 yılındaki “Canos-
sa 1077 - Dünyanın Sarsılması” 
(“Canossa 1077 – Erschütterung 
der Welt”) ve 2013 yılındaki 
“CREDO - Ortaçağda Avrupa’nın 
Hıristiyanlaştırılması” (“CREDO – 
Christianisierung Europas im Mittel-
alter”) sergileri yer almaktadır.
2007
Paderborn, NRW Günleri’ne ev 
sahipliği yapar ve hedef 600.000 
üzerinde ziyaretçidir. 
2014
SC Paderborn 07 Federal Almanya 
Liginin 1. futbol ligine çıkar.
2015
Paderborn, yaklaşık 30.000 
katılımcıyla 115. Alman Doğa 
Yürüyüşü Günleri’nin (Deutscher 
Wandertag) yapıldığı yerdir. 
2016
Şehrin nüfusu ilk kez 150.000’in 
üzerine çıkar.

Paderborn’da müze ile ilgili hizmet-
ler son iki on yılda nitelik ve nicelik 
bakımından dikkat çekici biçimde 
gelişmiştir. Paderborn’un müze böl-
gesi dokuz müzeyi ve bir şehir ga-
lerisini kapsamaktadır. Buna daha 
önce “Turistik Yerler” kısmında 
tanıtılan şehir müzesi evleri (Stadt-
museum) (3), İmparatorluk Sarayı 
Müzesi (Museum in der Kaiserp-
falz) (7) ve piskoposluğa ait müze 
(Diözesanmuseum) (11) de dahildir. 
Diğer ilgi çekici müzeler şunlardır:  

Heinz Nixdorf MuseumsForumu 
(24), dünyanın en büyük bilgisayar 
müzesidir, bilişim tarihinin 5000 
yıllık geçmişine ilk hesap makinele-
ri ve daktilolarla yazı yazılmaya 
başladığı günden itibaren, bilgi-
sayar teknolojisinin gelişimi ve en 
son gelişmelere varıncaya kadar 
bir bakış sunmaktadır. Güncel özel 
sergiler ve sunumlar serisi sergiyi 
tamamlamaktadır.  

Alman Traktörler Ve Model Araba 
Müzesinde (Deutsches Trakto-
ren und Modellauto Museum) 
(25), Lanz, Hanomag, Deutz 
veya MAN gibi tanınmış birçok 
üretici vasıtasıyla Alman trak-

törlerinin geliştirilmesi ile ilgili 
tarihsel süreçler kapsamlı biçim-
de sunulmaktadır. Ek olarak her 
markanın 10.000’den fazla model 
aracı görülebilmektedir.  

„Ars sacrale“, dini sanat müze-
si (Museum für sakrale Kunst), 
Cassau’un özel koleksiyon-
undan etkileyici sanat eserleri 
sunmaktadır, aralarında haçlar, 
çanaklar ve kutsal ekmek kapları 
da bulunmaktadır.  

Neuhaus Sarayı’nın (Schloß Neu-
haus) (30) tarihi mekanlarındaki 
rezidans müzesi (Residenzmuse-
um) sarayın 13.yüzyıldan itibaren 
19.yüzyılın sonuna kadarki çeşitli 
inşaat aşamalarını gözler önüne 
sererken aynı isimli ilçenin tarihine 
de değinmektedir.  

Neuhaus Sarayı’nda (Schloß 
Neuhaus) has ahırdaki doğa bilimi 

müzesinde (Naturkundemuseum) 
Paderborn çevresindeki bölgenin 
karakteristik özellikleri üzerinde 
durulmaktadır: Egge Sıradağları 
(Eggegebirge), Senne step doğası 
veya bitkileri ve hayvanlarıyla 
Paderborn Yaylası.  

Hemen yanında has ahırdaki sanat 
müzesinde (Kunstmuseum) özel 
sergilerin dışında ara ara Willy 
Lucas’ın ve sanatçı çift Ella Berg-
mann ve Robert Michel’in kentsel 
sanat koleksiyonundan eserler de 
sergilenmektedir. 
 
Barok bahçesinde atçılık spor 
salonunda bulunan kent galerisi 
(Städtische Galerie) daha eski sa-
natlarla, resim ve grafik sanatlarıyla 
ilgili dönüşümlü olarak sergiler 
sunmaktadır. 

● İnternette daha fazla bilgi:
www.paderborn.de/museen

Alışveriş Deneyimi

Müzeler

Gezi Rotaları

Konaklama . Yeme-İçme
Şehrin merkezinde ve ilçelerinde 
yaklaşık 30 otel ve oda-kahvaltı 
hizmeti veren oteller standart 
kategori ile birinci sınıf aralığında 
geniş bir hizmet yelpazesi 
sunmaktadır. Paderborn’un 
kırsalında ise daha ziyade küçük 
pansiyonlar, yazlıklar veya 
apartmanlar yer almaktadır. 
İnternetteki konaklama bilgi siste-
mimiz tüm işletmeleri göstermek-
te ve kısmen rezervasyonlar için 
bir kolaylık sunmaktadır. Hesaplı 
konaklamalar için Paderborn 
ve Wewelsburg’da hosteller 
bulunmaktadır. Kampseverler için 
de belediye sınırları içerisinde 
ve bu bölgede birkaç kamp yeri 
bulunmaktadır. Maspernplatz, 
Rolandsbad, Heinz Nixdorf 
MuseumsForum’un ziyaretçi 
otoparkında ve Sande’deki 
Lippesee’de karavanlar için park 
imkanları bulunmaktadır. 
● İnternette daha fazla bilgi:
www.paderborn.de/hotels
www.paderborn.de/wohnmobile

Paderborn’da dışarıya çıkmak ve 
kaliteli yeme – içme için çokça 
olanak bulunmaktadır.  Yeme-
içme işletmelerinin sayısının çok 
olması seçim yapmayı oldukça 
zorlaştırmaktadır. İster yerli, 
İtalyan, İspanyol, Asya veya 
Amerikan mutfağı olsun, ister 
gurme restoranları veya bistro 
olsun, hemen hemen her damak 
tadına uygun bir seçenek vardır. 

Hesaplı yemek yemek isteyenler 
için Paderborn şehir merkezin-
de güzel bir lokanta bulmak zor 
değildir: Kafelerin çoğu Western-
straße, Domplatz ve Pader kaynak 
bölgesi arasında yer almaktadır. 
Şehrin diğer yeme-içme işletmeleri 
konusunda da çok fazla seçe-
nek bulunmaktadır.  Gelenek-
sel restoranlar, salaş öğrenci 
birahaneleri veya publar, trend 
meyhaneler, eğlenceli mekanlar 
ve kokteyl barlar gibi her zevke 
uygun çok sayıda buluşma noktası 
bulunmaktadır. Şehirde ve Pader-
born kırsalında özel spesiyaliteleri 
olan, pasta ve kekleri ile ev yapımı 
ürünler sunan çok sayıdaki bira 
bahçeleri ve köy kafeleri dinlen-
mek ve enerji toplamak için sa-
dece yorulan bisikletçilerin uğrak 
yerleri değildir.
● İnternette daha fazla bilgi:
www.paderborn.de/gastronomie

Eğitim  .  Ekonomi
Paderborn, gelenek ve yüksek 
teknoloji, katedral (Dom) ve Zu-
kunftsmeile Fürstenallee, Pader 
kaynakları ve Teknoloji parkı (Tech-
nologiePark) arasındaki bir şehir 
olarak oldukça etkileyicidir. Gele-
neksel ekonomi alanları dışında 
küçük inovatif üretim işletmeleri ve 
“yüksek teknoloji işletmeleri” sağlıklı 
ekonomik gelişmenin sağlam te-
melini oluşturmaktadırlar. Sektör-
lerin çok değişik olması ve dünya 
çapında tanınan Benteler, Diebold 
Nixdorf, dSPACE ve Phoenix Con-
tact Power Supplies gibi firmaların 
bulunduğu liste oldukça dikkat 
çekici. Paderborn bugün özellikle 
bilişim teknolojisi alanında önemli 
bir merkez haline gelmiştir. 

burg 1933-1945 – Ideologie und 
Terror der SS)” konulu sürekli sergi 
barındırmaktadır.
Lichtenau’daki Dalheim Manastırı 
(Klosteranlage Dalheim) (33) 
değişimlerle dolu uzun ve hareketli 
bir tarihe dayanmaktadır. Tesisin 
neredeyse tamamının korunmuş 
olması oldukça dikkat çekicidir. 
Bugün binanın bir bölümünde 
Manastır kültürü için bir LWL Eyalet 
Müzesi (LWL-Landesmuseum für 
Klosterkultur) bulunmaktadır.
Bad Lippspringe ve Bad Driburg 
kür merkezleri ve Hövelhof’daki 
Senne’de koruma altına alınmış 
doğal bölge Moosheide ise 
Paderborn şehrinin girişinde yer 
almakta ve macera vaat eden gezi 
rotalarındandır. 
Detmold’daki Hermanns Anıtı 
(Hermannsdenkmal) Teutoburg’taki 
orman manzarasını kapatmaktadır. 
Bu anıt, Cermen Lideri Arminius’un 
her zaman Romalıların ilerlemesi-
ni önlediği MS 9 yılındaki savaşı 
anımsatmaktadır. 
Teutoburg Ormanı’nın güneydoğu 
bölümünde Horn-Bad Meinberg 
bölgesinde kumtaşı kayaları 
(34) göğe doğru yükselmektedir. 
Teutoburg Ormanı’nın sırtlarında 
aşınarak ortaya çıkan bu özel doğa 
abidesi 13 grup ve kısmen 40 
metre yüksekliğine ulaşan kumtaşı 
kayalarını kapsamaktadır.

● İnternette daha fazla bilgi: 
www.paderborner-land.de
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Paderborn’u ziyaret etmek için 
birçok neden var ve aynı zamanda 
birçok vesile. 

Tarihi ambiyans ile enerji dolu 
yaşamın eşsiz karması ile sayısız 
irili ufaklı eğlence ve festival ise 
yaşam kalitesine katkı sunmaktadır. 
Buna lunapark, bahar şenliği 
(Frühlingsfest), panayır ve Noel 
pazarı gibi geleneksel kutlamalar 
ve pazarlar ve özellikle de Tem-
muz sonunda gerçekleştirilen 
ve Almanya’nın en eski ve en 
büyük halk şenliği olan Libori 
kutlaması (Liborifest) da dahildir. 
Bugüne kadar kilise kutlamaları 
ile dünyevi halk şenliğinin eşsiz 

karması sayesinde bu büyüleyici 
atmosferin kökleri 836 yılına kadar 
uzanmaktadır.

Neuhaus Sarayı’nın (Schloss Neu-
haus) eski barok geleneğine göre 
yapılmış olan ve eski hükümdar-
psikoposun rezidansı olan sarayın 
bahçesinde her türden konser ve 
festivalle dopdolu bir etkinlik takvi-
mi, canlı tiyatro sahnesi, cazip spor 
etkinlikleri ve sayısız organizasyon, 
bu şehri uzaktan ve yakından gelen 
hemen herkes için sevilen bir cazi-
be merkezi haline getirmektedir. 
Paderborn çok güzel! Sanat ve 
kültür, alışveriş ve spor, eğlence ve 
Vestfalya yemekleri, Paderborn’un 
sunacağı çok şey var ve sizi 
ağırlamaktan memnuniyet duyar!

● İnternette daha fazla bilgi:  
www.paderborn.de/veranstaltungen
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Üniversite dışında Paderborn’da 
dört yüksekokul ve toplamda 
22.000 üniversite öğrencisi 
bulunmaktadır. Tabii ki birçok 
mesleğe yönelik eğitim ve meslek 
eğitimi atölyeleri de bulunmaktadır. 
Zukunftsmeile Fürstenallee ile 
bütün Doğu Vestfalya Lippe 
(Ostwestfalen-Lippe) (OWL) bölge-
si için üretim ve süreç inovasyonları 
alanında önemli bir AR-GE merkezi 
yaratılmıştır. Ayrıca burada “it’s 
OWL” (Doğu Vestfalya lippe Akıllı 
Teknik Sistemler (Intelligente 
Technische Systeme Ostwestfalen-
Lippe)) teknoloji ağı ve Fraunhofer 
IEM (Mekatronik Tasarım Tekniği 
Enstitüsü (Institut für Entwurfs-
technik Mechantronik)) de yer 
almaktadır.

Çok yönlü bir alışveriş kentinin 
canlı yaşam enerjisine dahil olun 
veya Paderborn’un şehir merke-
zindeki sokak kafelerinden birinde 
sakinliğin tadını çıkarın. Özel büyük 
mağazalar, mükemmel butikler, 
alanında uzman özel mağazalar, 
salaş birahaneler ve konforlu 
kafeler bu küçük kentteki gezilere 
keyif katmaktadır. Yaya bölgesin-
de birçok mağaza yer almakta 
ve her ziyaretçiye uygun ürünler 
sunmaktadır. Güler yüzlü  
 
 
 
 
esnaflarımız alışverişlerinizin 
heyecanlı ve keyifli geçmesine 
katkı sağlamaktadır. 
Çarşamba ve Cumartesi günleri 
katedralin (Dom) önünde pazar 
kurulur. Profesyonel satıcıların 
dışında doğrudan pazarlama 
yapan işletmeler ve şahıslar kendi 
ürünlerini satışa sunmaktadırlar. 
Et, unlu mamuller, çiçek, mey-
ve ve sebze, kısacası burada 
bulamayacağınız ürün yoktur. 
Cuma günleri katedral meydanında 
(Domplatz) öğleden sonra ağırlıklı 
olarak organik tarım ürünleri satışa 
sunulan “Organik Pazar (Palaver-
markt)” kurulmaktadır.

● İnternette daha fazla bilgi:  
www.werbegemeinschaft-
paderborn.de 
www.paderborn.de/wochenmarkt 
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