Taş Devri Parkı Kısa Sunumu
Taş Devri'ne hoş geldiniz!
Dithmarschen'taki Albersdorf Taş Devri Parkı
Adress:
Steinzeitpark Dithmarschen
Süderstr. 47
25767 Albersdorf
Tel. 04835-971097
Faks 04835-2137614
E-Mail: info@aoeza.de
Anasayfa: www.steinzeitpark-dithmarschen.de
Rehberli turlar ve etkinlikler için lütfen kayıt olun Tel. 04835-2137613.
Açılış saatleri ve giriş fiyatları:
Albersdorf Taş Devri Parkı'na her zaman ücretsiz olarak erişilebilir. Bağış yapılabilir.
Taş Devri köyündeki aktiviteler ve turlar aşağıdaki sabit tarihlerde yapılır.
"Taş Devri Köyünde Yaşam"
“Taş Devri köyünde“ Taş Devri el sanatları teknikleri üzerine gösteriler ve uygulamalı
faaliyetler. Her Pazar ve resmi tatilerde, Mart sonu ile Kasım başı arası saat 11:00 - 17:00
„Taş Devri köyü kendi başınıza“
Taş Devri köyünün açılış saatleri arkeoloji ekolojik merkezi Ablersdorf: Mart sonu ile Kasım
başı arası Salı-Cumartesi 11:00 - 17:00. Pazartesi günleri kapalı
Giriş: aktiviteler ve sesli rehber dahil: 7,00€; indirimli giriş 3,00€; 5 yaşına kadar çocuklar
ücretsiz; Aile kartı 16,50€
Etkinlikler hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz:
www.steinzeitpark-dithmarschen.de
Arkeoloji ve Ekoloji Müzesi Dithmarschen (Bahnhofstraße 29);
Bölgenin arkeolojisi ve çevre tarihi üzerine kalıcı sergi - buz çağından Ortaçağ'a kadar! Her
Zaman özel konularla ilgili özel sergiler. Açılış saatleri: Mart sonu ile Kasım başı arası
Çarşamba – Pazar 11:00 - 17:00, Pazartesi ve Salı kapalı. Rehberli turlar hakkında bilgi ve
kayıt icin: Tel. 04835-971974 und Faks -972390.
(Giriş: 3,00€; indirimli giriş: 1,00€).
daha fazla bilgi icin: www.museum-albersdorf.de

Bilgi (ayrıntılı metin):

Hiç Taş Devri'ne gittin mi?
Taş Devri Parkı Dithmarschen, Neolitik dönemin kültürel manzarasını 5.000 yıl öncesine
kadar canlandırma hedefini takip ediyor. Taş Devri peyzaj gelişiminin karmaşık ilişkilerini ve
tarih öncesi ve erken tarihi araştırma sonuçlarını daha geniş bir halka yakınlaştırmak için,
Albersdorf'un güney etekleri ile Gieselau vadisi arasında büyük ölçekli bir manzara bölümü
bu fikri uygulamak için seçildi. 1997'den bu yana aşağıdaki özel adımlar uygulanmaktadır:
1. Büyük ölçüde doğal, fakat peyzaj planlama kontrollü ve birkaç on yıl süren geliştirme
süreci sayesinde "mısır tarlasından taş devri ormanına" taş devri parkının yaklaşık 40
hektarlık alanı üzerinde yapı, orantı, mekan hissi, renk ve kullanılabilirlik açısından bir
manzara izlenimi veren açık bir alan yaratılmıştır.
2. Taş devri el sanatları teknikleri ve yeni arkeolojik kazı sonuçlarına dayanarak,
ziyaretçilere ilkbahardan sonbahara kadar okçuluk, ateş yakma, ekmek yapma ve
daha fazlasını sunan bir “taş devri köyü” inşa edilmiştir.
3. Orta vadede, "Taş Devrinden Kuzey Almanya'da günümüze İnsan ve çevresi" konulu
bir tanıtım sergisinin tasarımı doğrudan Taş Devri parkında planlanmaktadır.
Proje alanındaki peyzaj geliştirme için yol gösterici ilke, batı kıyısındaki ilk köylü
yerleşimcilerinin otlayan sığırlarının olan savan benzeri bozulmamış bir manzaradır. Taş
Devri Parkı, bir yürüyüş parkuru ile ziyaretçilere erişilebilir. Çeşitli yeniden yapılanma
çalışmalarına ve Mensch Vakfı Meldorf ile işbirliği içinde yürütülen eski, esnek evcil hayvan
ırklarının geniş otlamasına rağmen, manzarada serbest dolaşım gibi aktif doğa deneyimleri
için her zaman yer olacaktır. Sonuçta, çok çeşitli habitatların ve bitkiler, hayvanlar ve
insanlar için eşit derecede çekici olacak çeşitli, büyük ölçüde doğal bir peyzajın geliştirilmesi
için temel atılmıştır.
Buna ek olarak, Taş Devri Parkı Dithmarschen, Taş Devri'nin arkeolojisi ve çevre tarihi ile
ilgili gösteriler ve uygulamalı etkinlikler ile her zaman iyi katılmış "Steinzeitmeile" ve bu
konulardaki sergiler ve konferanslar gibi bir yıl boyunca tekrarlanan çeşitli etkinlikler sunar.
Eğitimli arazi rehberleri eşliğinde yetişkinler için popüler "Taş Devrine Yürüyüşler",
Çocuklar ve ergenler için "Steinzeitrallyes" ve "Steinzeittage" her zaman rezerve edilebilir.
Jugendherberge Albersdorf ile işbirliği içinde okul sınfları ve diğer gruplar için haftalık bir
program olarak yürütülen duvar resimleri ve çok daha fazlası.
Yeni: Nisan ortasından Eylül sonuna kadar her Çarşambadan Pazar günlerine kadar bir Taş
Devri avcısı (müze eğitmeni) park´ta yaşıyor!
„Museum für Archäologie und Ökologie Dithmarschen“ tarih öncesi ve erken tarih, özel
sergiler ile kalıcı sergisi ile Temmuz 2005'ten beri tarih ve doğa ile ilgilenen ziyaretçilere
açıktır (www.museum-albersdorf.de).

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?
Steinzeitpark Dithmarschen, Albersdorf'un güney eteklerinde, B 204'ün Itzehoe'ya doğru
doğusunda yer almaktadır. Bize toplu taşımalada ulaşabilirsiniz: Albersdorf istasyonundan
inin veya “Dithmarschenbus” (Heide - Albersdorf – Wrohm) dan 1. hattı kullanın ve sonra taş
devri parkına yaklaşık 500 m yürüyün.
„Museum für Archäologie und Ökologie Dithmarschen“, Albersdorf istasyonunun hemen
yakınındaki eski istasyon otelindedir.

