Pokrajina ustvarja poznanstva.

Pliberk
Južna avstrijska Koroška
Domač "Bog daj"
Že na poti do nas si boste nabrali vtise, ki
so vse drugo, kot vsakdanji - tudi za nas domačine.
Zato odprite oči. Pojdite z nami na majhno
popotovanje po našem Pliberku in naši deželi.
Prisrčno dobrodošli.

Pliberk. Mesto na podeželju.
Pliberk, v listinah omenjeno okoli leta 1006, je eno
najstarejših mest avstrijske Koroške. Več požarov,
turški vpadi in velika epidemija kuge v letu 1715
so mesto hudo prizadeli. Kljub temu se je mestno jedro
ohranilo in je še danes vredno ogleda.

Zanimivosti.
Veliko stvari, ki so za nas Pliberčane samoumevne, boste
kot gostje odkrili povsem nanovo. Lepe stare
meščanske hiše, znamenja ob robovih cest,
zgodovinski muzej v Libučah pa tudi ljudje sami

Dobrodošli v (slado)ledeni dobi.
Pliberčani smo že kot otroci svoje počitnice najraje prebili
na letnem kopališču. Prenovljeno kopališče je sedaj pravi
arhitektonski gradbeni biser, privlačen za staro in mlado.
Poleg njega lahko igrate tudi tenis ali najdete svoj najljubši
šport izven tega areala. Možnosti je dovolj.

Umetnost ob kolesarski stezi.
Pliberk z okolico nudi obilo lepot, ki ob številnih
kolesarskih in pohodniških poteh vabijo obiskovalce, da jih
odkrijejo, tako recimo tudi ob kolesarski poti umetnosti
(www.kunst-radweg.at).

V gozdu in na pašnikih.
Najlepše v našem okolju je neokrnjena narava v vsem
svojem razkošju. Dolg sprehod skozi gozd in čez travnike
je čudovito doživetje. Ob obisku kmečkega turizma, z
jabolčnikom in krepko malico, se bo dan iztekel s pravim
užitkom.

V času Pliberškega sejma smo...
...na sejemskem travniku.
Mi, Pliberčani, se vso leto veselimo prvega konca tedna v
septembru. Namreč Pliberškega sejma na travniku.
Najstarejše in največje ljudske veselice južne avstrijske
Koroške. In to že več kot 600 let. Natančno od leta 1393.

Bomo tukaj srečali tudi Vas?
Če ste že v Pliberku, potem se vsekakor izplača
obiskati Muzej Wernerja Berga. Obiskovalec najde
umetnikove motive po vsej bližnji okolici.
Prav tako, kot jih je našel tudi sam Werner Berg.
Temu je posvetil svoja dela.
Iskanje sledov.
Bodisi renesančni grad, freske v cerkvi Sv. Florijana
v Vogrčah (Rinkenberg), velika dela ali majhne podrobnosti,
povsod lahko občutite ljubezen do umetnosti. Tako tudi na
Glavnem trgu (Hauptplatz), pri sejemsken vodnjaku
"Freyungsbrunnen" pliberške umetnice Kiki Kogelnik. Ali pa
na razstavah v varilnici piva.
Stare vrednote, nov sijaj.
Kraji miru in zavedanja se ob nedeljah in praznikih
prebudijo v živahno življenje. V tem dvojezičnem okolišu po
maši pred cerkvijo ali v gostilni diskutirajo o vsem
mogočem. V slovenskem in nemškem jeziku ali v
slovenskem narečju. Pač po tradiciji.

Lepa nedelja na Peci
Za nas Pliberčane je "vrhunec" letna
lepa nedelja na Peci. Po tradiciji se peš
ali z gondolsko žičnico povzpnemo do gorske postaje, kjer
lahko poleg edinstvenega razgleda uživamo v
kulinaričnih in glasbenih užitkih.

10 minut "g'rta", 8 km "dovta",
pravi Pliberčan, ko se veseli smučanja. Kajti
domača gora, Peca, je znana po
zagotovljenem snegu. Brez gneče na smučišču, sodobna
enovrvna kabinska žičnica, 5 vlečnic - odlično za začetnike
in izkušene smučarje. Idealno smučišče za vso družino.

Znani
... iz Pliberka
Pliberk je domovina mnogih pomembnih umetnikov in
športnikov, ki so ustvarili in ponesli glas Pliberka kot mesto
športa in kulture daleč preko meja avstrijske Koroške in
Avstrije. Rainer Schönfelder, Johann Kresnik, Karlheinz
Miklin, Kiki Kogelnik, Milka Hartmann, …
Pliberk ima prihodnost ...
Z otvoritvijo mostu Jörga Haiderja v letu 2005 je Pliberk
dobil optimalno tehnično-prometno povezavo z osrednjo
avstrijsko Koroško. Nenazadnje se sem iz tega razloga od
tedaj selijo pomembna podjetja, kot sta energetsko
doživljajski center "Tabor prihodnosti" (Campus Futura) z
mladinskim prenočiščem in podružnica podjetja Kohlbach
Holding GmbH.
Pliberk ima kulturo.
Z Evropsko razstavo si je Pliberk
pridobil naziv mesto kulture. Številni koncerti in
kulturne prireditve različnih društev omogočajo, da
kultura v Pliberku dobiva vedno večji pomen,
kar še nadalje krepi povezanost stoletja
skupaj živečega nemškega in slovenskega
prebivalstva.
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