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Merkez Tren istasyonu
Muhtemelen güzel şehrimiz Darmstadt´a buradan 
giriyor olacaksın.
Istasyon 1912 yılında açıldı. O zamanda özellikle 
kraliyet ailesi ve onların gezileri için bir Kraliyet-
Istasyonu mevcuttu. 2010 yılında „yeni stil“ ile 
yenilenen istasyon Almanya‘nın en güzel tren 
istasyonu seçildi. Istasyonun dış alanıda modern 
renkli camlarla süslenmiştir. 

ESOC / ESA – Uzay kontrol 
altında 
Tüm uydu dünyası 1967 yılından bu yana 
Darmstadt´dan  gözleniyor ve kontröl 
ediliyor. Dünyanın her bir tarafından gelen 
yüzlerce bilim adamı burda çalısıyor ve 
monitörlerden Rosetta ve Mars Express gibi 
uyduların uzaya çıkışlarını ve çizelgelerini 
takip ediyorlar. Okul tatillerinde (veya 
okul gezisi kapsamında) ESOC´u ziyaret 
edebilirsin – ancak çok sıkı kontrol girişi var.

Darmstadtium - Konferans 
Salonu ve Element 
Modern bir bilim ve Kongre-Merkezi 
olan Darmstadtium dışardan büyük 
bir gemi gibi görünüyor. Senenin 
hergününde tiyatro gösterileri, sergiler, 
konferanslar, fuarlar ve konserlere ev 
sahipliği yapıyor. Yeni ve eski burada 
birleşmiş: Bina süper teknoloji  ile 
donatılmış, aynı zamanda eski şehir 
surlarının bir parçası binanın tam 
içine yerleştirilmiştir. Bina ismini 1994 
senesinde yeni keşfedilen 110 sayılı 
kimyasal element´den alıyor.

Woog - ferahlamak ve serinlemek isteyene  
Woog, bu şehrin ortasında büyük ve güzel bir doğal yüzme 
gölüdür. Iki farklı havuz arasında seçim yapabilirsin: biri 
büyük bir kaydırak ve çimen ile, diğeri beton geçit ve 10 metre 
yüksekliğinde bir atlama kulesi ile.  
Yaz aylarında ferah göl suyunu ördekler, kaplumbağalar ve 
başka ailelerle paylaşıyorsun, 
şanslı isen küçük bir yılan ile de paylaşabilirsin.  Gölün hemen 
yan tarafında bir pansiyon var. Soğuk kış aylarında donmuş buz 
gölünün üzerinde belki buz pateni kayabilirsin. 

Mathildenhöhe – her yerde „Yeni Stil“
Bir sanatçı kolonisi olan Mathildenhöhe her turist için 
bir zorunluluktur, çünki orda sizi hayran bırakacak bir 
çok eser bulunabilir: „Beş Parmak Kulesi“, neredeyse 
50 m yüksekliğindeki tuğladan örülmüş kule - bu kule 
büyük dük Ernst Ludwig tarafından Prenses Eleonore 
icin düğün hediyesi olarak yaptırılmıştır, çar hanımı 
Alexandra von Hessen için özel olarak rus toprağının 
üzerine bina edilmiş küçük rus kilisesi, ve çok ilginç “Yeni-
Stil-Müzesi”, Mathildenhöhe etrafında 20. yüzyılın ilk 
yıllarından kalma kendini korumuş “yeni-stil-evleri”de çok 
ilginç ve görülmeye değerdir. Ayrıca yakınında bulunan 
“Rosenhöhe” – Gül-Parkı güzel bir yürüyüşe değer. 

Devlet Tiyatrosu – sinema´dan çok daha iyi
Devlet Tiyatrosu üç farklı büyük Sahneden oluşmaktadır ve 
çok yönlü günlük gösteriler bu sahnelerde sergilenmektedir. 
Herkes kendi tiyatro tarzına yönelik birşeyler bulabilir.   
Yağmurlu havada mutlaka bu seçeneği kullanman tavsiye 
edilir. Tiyatronun içinde sunulan rehberli gezilerde „perde 
arkasında“ heyecanla tiyatro´ya  çok yakın olabilir ve 
dokunarak tiyatro´yu hissedebilirsin. Tiyatronun ön cephesi 
yeniden muhteşem bir şekilde tasarlanmış olup,  popüler bir 
buluşma yeri ve meydanı olarak kullanılmakta. Meydandaki 
ceşmede ferahlanabilir ve burada gençlerle tanışabilirsin. 

Eyalet-Müzesi -  
düzenli sergiler
2014 yılında Eyalet-Müzesi yeniden 
modernize edilerek açıldı. 
Şimdi burada çeşitli konularda daha 
ilginç sergiler ziyaret edebilirsin. 
Tarihi koleksiyon ve zooloji bölümü 
her zaman açıktır. 
Eski yüzyıllardan kalma tarihi eser-
ler olduğu gibi modern sanatlar da 
sergilenmektedir. 
Beuyss´den kalma yağ ile kaplı bir 
sandalye bile burada hayretle izle-
nebilir. 

Aktivspielplatz –  
komik, güzel ve sportif 
olabileceğin bir oyun merkezi
Aktivspielplatz´da öğleden sonraları değişik 
oyun aletlerini (top, kaykay, ayakçak, vs.) 
ödünç verebilmek icin her zaman bir eleman 
bulunmakda.
Burada oynarken, müzik dinlerken ve sohbet 
ederken farklı ülkelerden gelen gençler ve  
çocuklar hızla arkadaş olabiliyorlar. Futbol ve 
basketbol alanları da mevcuttur. 
Birlikte yemek pişirme aktiviteleri,  değişik 
kutlamalar, üretici faaliyetler.. tüm bunlar 
burada  mümkün. Yani dünyanın dört bir 
yanından gelen oyun ve spor hayranları için 
çok ideal bir buluşma yeri. 

Herrngarten –  
Darmstadt´ın „yeşil oturma odası“
Darmstadt´ın en büyük ve en eski şehir parkı 
olan „Herrngarten“ sana sıcak günlerde  
sakin ve düşünmen için müsait bir mekan 
sunar.  Ayrıca burda değişik sportif aktivi-
telerde yapabilirsin ve arkadaşlar için ideal 
bir buluşma yeridir. Her yaş grubuna burda 
rastlaman mümkündür – genci, yaşlısı. 
Kar yağdığında park kardan adamları ve 
kızak kayma yolları ile muhteşem bir doğa 
harikasına dönüşüyor. Aktivspielplatz sana 
ödünç olarak bir kızak verebiliyor.  

Luisenplatz –  
Darmstadt şehrinin merkezi
„LUI“ Darmstadt şehrinin tam ortasında, 
en merkezi konumundadır, otobüs ve 
tramvaylarında merkez noktasıdır. Alışveriş 
için Luisencenter gibi Alışveriş-Merkezi de 
mevcuttur. Luisenplatz´da ayrıca dondurmacılar 
ve kafeler de vardır. Meydanın ortasında 
yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki taş sütun 
Grandük 1.Ludewig´in  kumtaşı heykelini 
gösterir. Bazı Cumartesi günleri 172 basamaklı 
sütunu yukarı tırmanıp Darmstadt´ı  yüksekden 
hayranlıkla izleyebilirsin.

Kale - Dük ve Kontların Köşkü  
Darmstadt´ın pazar yerinde bulunan şehir Kalesi Barok 
döneminden kalma bir eserdir ve eskiden şehirin üst 
kademe dükleri ve kontları tarafından mesken tutulmuştur. 
Bugün içerisinde Kont ve Kontes hakkında bir müze, 
Teknik Üniversitesinin bazı bölümleri ve devlet kütüphanesi 
yer almaktadır.
Kale etrafında eskiden bir hendek vardı ama bugün hem 
etrafında hem içinde gezebilir, hatta  kale bahçesinde bir 
soda içebilirsin.
Yaz tatilinde birgün akşam kale mahzeninde yapılan çocuk 
diskosuna gidebilirsin.  
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Bize katılın!

Mit freundlicher Unterstützung von

• Aktivspielplatz Herrngarten: 
• 5-15 yaş arası çocuklar için buluşma noktası
• Parkta serbest zaman
• Pazartesiden cumaya öğleden sonraki  

öğleden sonra
• Förderverein Aktivspielplatz (FAS e.V.)

• Darmstadt‘da ne güzel?
• Genç insanlar için bir şehir turu
• Europapreis 2015 ikinci sırada
• Şimdi herkes için dijital …

Darmstadt yeni başlayanlar için …

Bize katılın!
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