Hannover Tanıtımı
Hannover, Almanya'nın Aşağı Saksonya (Niedersachsen) eyâletinin başkentidir. Nüfusu
515.000'in üstündedir. Oldukça geniş yeşil alanlara ve parklara sahip olan kent, aynı zamanda
Almanya'nın en büyük fuar kentidir. Dünyaca ünlü Expo fuarı 2000 yılında burada
yapılmıştır. Ayrıca her yıl düzenlenen Cebit Bilişim Fuarı ile de kent turist çekmektedir.
Hannover, II. Dünya Savaşı'ndan çok zarar görmüş olan bir kent olduğu için tarihi yerleri az,
eski şehri (Altstadt) ise küçüktür. Ünlü filozof ve matematikçi Gottfried Wilhelm Leibniz bu
kente hayatının bir dönemini geçirmiş ve burada ölmüştür.
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Şölen ve Festivaller

Canlılık ve yaşama arzusu
Hannover’de her yıl yapılan çok sayıdaki halk şöleni ve müzik etkinlikleri seyirci
mıknatısıdır. Birçok şehir ve beldede her yıl tekrarlanan çeşitli etkinliklerin yapıldığı şehir,
hasat ve halk şöleni kutlamaları bölgeye ait geniş yeşil alanları geleneklerin yaşatıldığı huzur
dolu bir ortama dönüştürür.

Arena ve caddede
AWD-Arena’da veya Gilde Park Sahnesi’nde yapılan açık hava konserleri, rock ve pop
tutkunlarını öbek, öbek Hannover’e çeker. Himmelfahrt günü (Đsa Peygamber’in göğe
yükseldiğine inanılan gün) Yeni Belediye Binasının önünde „enercity Swinging Hannover“
tarafından caz festivali kutlaması yapıldığında şehir bir caz metropolüne dönüşür. Đlkbahar,
Sonbahar ve tabiki benzerleri arasında dünyanın en büyüğü olan Nişancı Şenliklerinde
(Schützenfest) yüzbinlerce insan döner dolapta ve parti çadırlarında hayatın tadını çıkartırlar.
Şehir içersinde yapılan kilometrelerce uzunluğundaki Schützenfest yürüyüşü oldukça ünlüdür.
Maschsee (Masch Gölü) şenlikleri de Kuzey Almanya’nın en başarılı şenlikleri arasında
sayılır. Zamanın yazarı Karl Krolov, Aşağı Saksonya Eyaleti Başkenti’ni
“Serin kirpiklerinin altında yaşlı gözleri parlayan büyük bir şehir “ olarak tanımlamıştır.
Kuzey Almanya’nın, normalinde çoğunlukla çekingen olarak tanınan Hannoverlileri, kutlama
ve festivallerde sıcak kanlılıklarını ve yaşama sevinçlerini sergileme fırsatı bulurlar.

Gençler ve hep genç kalan rock müzik tutkunları Parksahne`deki (Parkbühne) ya da ExpoPlaza'daki açık hava konserlerinde rock müziği eşliğinde dansedip, kendilerinden geçerler.
Caz denince, bütün Saksonya’da akla ilk gelen adres olan Jazzclub am Lindener Berg, tüm
caz tutkunlarını Himmelfahrt günü (Đsa Peygamber’in göğe yükseldiğine inanılan gün) sıcak
soğuk demeden Belediye binasının önündeki geleneksel caz festivaline çeker. Dünyanın her
yerinden gelen efsanevi cazcılar hava koşullarına aldırış etmeden, tüm caz sevenlere
unutamayacakları anlar yaşatırlar.

Göl ışıldarsa
“Şölensel haftasonu Steinhude” demek, rengarenk ışıklarla donatılmış sandalların oluşturduğu
rüyalalardaki kadar güzel bir kulisi olan Aşağı Saksonya eyaletinin en büyük gölü üstünde
veya çevresinde, havai fişeklerin ve sayısız atraksiyonların eşliğinde yaz zevkinin doruğuna
çıkmak demektir. Thönse’de her yıl çim biçme makinalarıyla yapılan yarışta, korkusuz
sürücüler değiştirilmiş traktörler üzerinde birbirlerine karşı yarışırlar. Bölgede, heryerde
tarımsal örf ve adetlerin korunarak yaşatıldığı, cezbeden alanlar vardır. Almanya’nın en
büyük soğan ekim alanlarından birisine sahip olan Uetze Beldesi bu tarla ürününe, Uetze
Beldesine özgü bir şölen ithaf eder. Wennigsen Beldesi, 150 yıldan beri Deister
(ağaçlandırılmış ormanlık alan) kenarında, ortaçağın köylü ve vatandaş savunmalarına
götüren serbest atış şölenleri yapmaktadır.

Herrenhausen - Hayatım

Üç yüz yıllık bahçe kültürü
Hannover şehri bu parlayan değerli mücevherini sıra dışı bir hanıma borçludur: Herrenhausen
semtinde bulunan dünyaca ünlü Barok bahçesini, 1692 -1714 yılları arasında Hannover
Elektörü Prenses (Kral seçiminde oy verme hakkına sahip prens veya eşlerine verilen isimdir)
Sophie von der Pfalz yaptırmıştır.
Barok bahçe, bitişiğindeki Đngiliz tarzı Georgen bahçeyle birlikte üç yüz yıllık Avrupa bahçe
kültürünü yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki bir alanda ziyaretçilerin beğenisine sunar.
Barok bahçenin hemen karşısında uluslararası çevrelerde botanik seyir bahçesi olarak tanınan
Berggarten uzanır. Burada bütün yıl boyunca açan 500 ila 800 orkidenin ihtişamı izleyenleri
hayranlık içersinde bırakmaktadır.
Büyük Bahçe – yeşil bir festival salonu
Bir zamanlar tıpkı saray mensuplarının yaptığı gibi günümüzde ziyaretçiler yaz akşamlarında
ışıklarla donatılan bu bahçede keyifle dolaşmaktadır. Gizli köşelerde çeşitli su oyunları
şırıldamakta, suyu 70 metreye fırlatan büyük fıskiye izleyenleri derinden etkilemektedir.
Yaz aylarında Herrenhausen kültürel kutlama haftaları çerçevesinde gerçekleştirilen tiyatro,
müzikal ve konser etkinlikleriyle bu barok bahçe rüyalar ülkesinin sahnesine dönüşür.
Uluslararası havai fişek gösterisi yarışmalarında, havai fişek göstericileri gökyüzüne fantastik
resimler çizmektedirler.

“Büyük bahçede küçük şölen” isimli kutlamada dansçılar, pantomimciler ve müzisyenler açık
hava sahnesinde gösterilerini sunarlar. Senenin daha soğuk mevsimlerinde sezona ara
verilmez. Bu mevsimlerde Galerie ya da Orangeriegebäude’nin programları klasik konserler
ve kış varyetesi ile doludur.
Hem büyüleyici hem de bir tarzı var
Herrenhausen‘de dünyaca ünlü sanatçı Niki de Saint Phalle Hannoverlilere duyduğu sevginin
son kanıtını bırakmıştır: LA GROTTE (mağara). Bütün dünyadan Niki hayranlarını sihirli bir
şekilde kendisine çeken eşsiz eserinin bulunduğu bu büyüleyici yer Barok Bahçe içersinde
bulunan 325 yıllık bir mağara içersinde yer alır.
Aynalardan, renkli camlardan ve çakıl taşlarından oluşan mozaikler ziyaretçilere
unutulmayacak hisler yaşatır. Buradaki sürekli değişen ışık oranları mistik bir hava yayarak,
küçük, büyük herkesi esir almaktadır.

Parklar ve bahçeler

Hayvan ve bitki dostları için cennet
Hannover, her mevsimde farklı olan doğasıyla Almanya’da başta gelmektedir. Đster tek
başınıza aklınıza estiği gibi ister “Yeşil Hannover” isimli etkinlik programı çerçevesinde her
mevsimde park ve bahçelere düzenlenen rehberli turlarla, ruhunuzu dinlendirebilir, nadir bitki
ve hayvan türlerini gözlemleyebilir ve yeşil çevrede kültürel tarihi yaşayabilirsiniz.

Keşfedilmeyi bekleyen bahçe mimarisi
1951 yılında birincisi düzenlenen Federal Bahçe Fuarı’na (Bundesgartenschau) ev sahipliği
yapan şehir parkı aynı zamanda eşsiz bir bahçe anıtıdır. Zengin bodur ağaçlı koruluk alanları,
kökünden süren otsu bitkileri ve zaman içinde değiştirilen bitki türleri, su tesisleri, gül
bahçesi, Japon Çay Bahçesi ile Hannover’deki en iddialı park tesislerinden birisidir. Pazar
günleri yapılan konserleriyle Rosencafé yaz aylarının sevilen bir buluşma yeridir.

“Yeşil Akciğerimiz”
Büyük kısmı doğal haliyle korunmuş durumdaki park alanı Eilenriede, 650 hektarlık bir alan
üzerinde uzanmaktadır. Şehrin “Yeşil Akciğeri” olan bu park, New York’un Central Park’ın
hemen hemen iki katı büyüklüğündedir. Şehrin kenarına kadar uzanan bu şehir ormanının
hayvanlar ve bitkiler için son derece büyük bir önemi vardır. Sayısız yürüyüş yolları, oyun
alanları, güneşlenilebilen çimenlik alanlar ve skateboardcular için güzergah, kaliteli bu
dinlence yerini oluşturan unsurlardır.

Her mevsimde başka bir görüntü
Güney Leineaue’deki Koldinger Gölleri kendine özgü özel bir yöremiz olup yılın her
mevsiminde yürüyüş yapabileceğiniz bir alandır. Geniş sular, yeşilliklerle çevrili sahil, kaz ve
kuş cıvıltıları huzurlu bir sessizliğin içerisinde yer alır.
Hannover’in kuzeyinde, Isernhagen ve Langenhagen yakınlarındaki Wietzepark’ta hem
yürüyüşçüler, hem bisiklet düşkünleri hem de at binicileri rahatlayıp huzur bulabilirler.
Ağaçlıklı yollarıyla bu park, meyve ağaçları, bitkilerden oluşan çit duvarları ve çimenlik
alanlarıyla her mevsim başka bir görüntüye bürünür.

Doğayı ve Kültürü Aktif Yaşayın

Keşif turu
Steinhuder Gölü’nde yelken, Deister çevresinde bisiklet ya da Leine’de kano: Hannover
bölgesi çok sayıda birbirinden cazip gezi olanakları sunmaktadır. Hannover bölgesinin
kuzeybatısında Steinhuder Gölü yer alır. Ailecek kafa dinleyebileceğiniz bir gezintiden
yelkenli yarışlarına dek, 32 kilometrekarelik bu gölde her şeyi yapabilmeniz mümkündür.
Turistleri bir ada üzerinde konuşlandırılmış Wilhelmstein kalesine götüren „Auswanderern“
denilen yelkenli kayıklarda rahatlayabilirsiniz. Leine ve Mittellandkanal’da önünüze
alışılmadık perspektifler açacak olan “Wappen von Hannover” (Hannover Arması) isimli
yolcu gemisiyle bambaşka yolculuklara çıkabilirsiniz.
At severler için ise Hannover belgesi bir cennet gibidir. Đster kendi atınıza binebilir, ister
sayısız at çiftliğinden kiralayabileceğiniz bir ata binebilir ya da isterseniz fayton üzerinde
keyifli sürebilirsiniz.

Kralların izinde
Marienburg, Pattensen şehrinin yakınlarındaki bir dağın tepesinde uzak diyarlardaki bir masal
şatosu gibi yükselmektedir. Hannover tarihinin ünlü Welfe krallarının bir zamanlar
ikametgahı olan Marienburg, Calenberger Ülkesine doğru ışıltılar saçmaktadır.
Neogotik tarzdaki görkemli saray, 19. yüzyılın ortasında kral V. Georg tarafından eşi
Marie’ye hediye olarak yaptırılmıştır. Hannover’in son kral ailesinin bu ikametgahı yeniden
düzenlenmiştir ve rehber eşliğinde gezilebilmektedir.
Yazları ise yemek yiyebileceğiniz krallık ahırlarında canlı caz, rock ve klasik müzik
konserleri verilmektedir. Herrenhausen’daki Prens Evi’nde Hannover’in dük ve krallarının
izlerine hala rastlayabilirsiniz. Burada bir zamanların hükümranlarına ait değerli mobilyalar,
tablolar, porselenler ve heykeller sergilenmektedir. Hohes Ufer’deki Tarih Müzesi, Calenberg
Prensliği’nin Hannover Krallığı’na yükselişini ayrıntılı bir koleksiyonla gözler önüne
sermektedir.
Bölgeyi pedal çevirerek gezin
Hannover, kendisine bağlı 21 belediyeyle sıkı bir işbirliğine giderek “Bisiklet Bölgesi” adı
verilen 1.000 kilometre uzunluğunda bir bisiklet ağı oluşturmuştur. Levhalarla işaretlenmiş
toplamda 15 adet rota, Hannover’in merkezindeki Masch Gölü’nde başlayarak bir yıldızb
biçiminde ilerler ve şehir kenarındaki manzaralı alanlardan geçerekbbölgenin iç
kesimlerindeki dinlence mekanlarına ve giderek komşu ilçelere dek uzanır.
160 kilometre uzunluğundaki “Yeşil Daire” sayesinde bisiklet üstünde çevre turunuzu
tamamlayabilirsiniz. Bu rota üzerinde bulunan Ronnenberg ve Gehrden sınırları içerisindeki
Benther Tepesi 173 metredeki zirvesiyle Hannover çevresindeki en yüksek noktayı oluşturur.
100 kilometre uzunluğundaki Deisterkreisel ise sizleri daha da yükseğe çıkarır. Hannover’in
güneyindeki bu ağaçlıklı zirve 405 metre rakımdadır.

Kapalı Mekanda ve Açık Alanda Sanat

Sınırsız koleksiyon
Hannover’in sanat galerilerinde ve müzelerinde sanatseverler ve tarih düşkünleri sayısız gün
geçirebilir. Ama güzel bir havada açık mekanları tercih edenler de her adımda bir sanat
eseriyle karşılaşır. Ayrıca sayısız sergi ve atölye çalışması sayesinde bölgemizde bir kültür
seyahatinin cazibesine kapılabilirsiniz.
Bütün çağlar elinizin altında
Picasso, Nolde ya da Klee gibi büyük isimler hemen Maschsee (Masch Gölü) yanındaki
Sprengel Müzesi’nde sizleri bekliyor. kestnergesellschaft, Kültür Derneği ve Ahlers Pro
Arte/Kestner Pro Arte Vakfı, ünü kendi bölgesini de aşan çağdaş sanat müzelerindendir.
Fransı heykeltraş Niki de Saint Phalle’nin kendine özgü tarzıyla tasvir ettiği kadın heykelleri
Nana’lar Leine kıyısından yine bir heykel yolu olan Brühlstraße ve Leibnizufer’e dek size
eşlik eder. Prehistorya, doğa ve etnoloji, eyalet galerisi ve akvaryum gibi bölümleriyle
Hannover Eyalet Müzesi aile müzelerindendir.
Mısır sanatını, antik kültürleri, uygulamalı sanat ve tasarımı, bir madalyon koleksiyonu ve
devasa bir kütüphaneyi bir araya getiren August Kestner Müzesi yediden yetmişe herkesi aynı
cazibeyle büyülemektedir. Alman Karikatür ve Eleştirel Grafik Müzesi olan Wilhelm Busch
Müzesi de dört yüz yıllık yergisel sanat derlemesiyle ailecek keyif alabileceğiniz bir müzedir.
Burada Wilhelm Busch’un kaleminden Max & Moritz ve diğer ünlü figürleri bulabilirsiniz.
Tarih Müzesi ise eyaletimizin ve kentimizin tarihine ilgi duyanların aradıklarını

bulabilecekleri bir yerdir. Bölgedeki kültür dernekleri de sizleri kültürel bir keşif gezisine
davet ediyor. Gehrden, Langenhagen ve diğer şehirlerde düzenli olarak atölye gezileri,
konferanslar ve çok çeşitli sergi projeleri organize edilmektedir.

Havada ve rayda
Ziyarete açık Barsinghausen maden ocağının manastır galerisinde ziyaretçiler kaskları ve
madenci paltoları ile “kara altının” izini sürebilir. Neustadt am Rübenberge’deki Landestrost
Sarayı’nın Turba Müzesi’nde, bataklık sakinlerinin yüzyıllar öncesindeki hayatlarına tanık
olabilirsiniz.
Laatzen Havacılık Müzesi, teknolojinin tarihine ilgi duyanların, düşünsel dünyada
uçabilecekleri bir mekandır. Hannover Havalimanı’ndaki yeni deneyim sergisi olan“Hava
Yolculuğu Dünyası’nda siz de uçacaksınız”. Sehnde-Wehmingen Tramvay Müzesi’nde ise
tarihi demiryolu teknikleri sizi hayrete düşürecek. Hatta müzedeki eski tramvayların bazıları
hala kullanımdadır.

Veee, Perde!

Her zevke göre çeşitlilik
Uluslararası sıralamalar, Devlet Operası’nı ve Schauspielhaus’u (Tiyatro Evi) ilk sıralarda
göstermektedir. Burada, hem klasik oyunların yeni yorumları hem de modern oyunların
prömiyer gösterimleri seyirci karşısına çıkmaktadır. Benzerleri arasında en yüksek ödülü
veren “Hannover Uluslararası Keman Yarışması’na” katılabilmek için dünyanın her yerinden
yetenekler aday olmaktadırlar.
Her yıl birinci sınıf toplulukları ağırlayan “Uluslararası DANS Tiyatrosu” da ziyaretçi akınına
uğrar. Yüksek seviyeleriyle sadık bir izleyici kitlesine sahip özel tiyatrolar kültürel çeşitliliğe
katkı sağlamaktadır. Kentteki çeşitli sahnelere yapacağınız deneyim dolu bir gezi maratonu
sayesinde 20’yi aşkın sahnede “Tiyatronun Uzun Gecesi” ni yaşayabilirsiniz.

Üst düzey sanat, anlaşılır sunum
Dünyaca meşhur bir üne sahip GOP Varyete Tiyatrosu’nda, artistik, komedi ve sihirbazlık
gösterileri müzik ve kabare ile süslenerek izleyicilerin beğenisine sunulur. Kuzey
Almanya’nın en büyük kabare (Kleinkunst) festivali olan MIMUSE, ilkbahar ve sonbaharda
olmak üzere yılda iki defa Langenhagen’de yapılır.
Müzikal dostları da Aegi Tiyatrosu (Theater am Aegi), Aşağı Saksonya Tiyatrosu (Theater für
Niedersachsen) ya da Herrenhäuser Bahçesi’ndeki (Herrenhäuser Gärten) barok tarzı Bahçe
Tiyatrosu’ndaki (Gartentheater) şovlarla coşmaktadır.

Garbsen, bunun yanısıra Müzik Matinesi, Soul, Blues ve Rock dostları için özel bir çekim
merkezidir. Ve Seelze Uluslararası Müzik Festivali “MuSe” starları ve yeni yetişen
yetenekleriyle her geçen sene daha da fazla büyüleyici bir hal almaktadır.
Hem sarayda hem ambarda
Springe-Völksen’deki Hermannshof Bahçesi, güzel sanatlarla plastik sanatları Deister’in park
ortamı içerisinde bir araya getirmektedir. Sergiler, konserler ve okuma etkinliklerinin tarihi
bir ortamda icra edildiği Neustadt am Rübenberg’deki Landestrost Şatosu ise gezilmesi
gereken yerlerden bir diğeridir.
Isernhagenhof’ta bulunan tahıl ambarı, yeşil bir çevrenin ortasında tiyatro ve konser salonu
olarak kullanılır. Her yıl düzenlenen Kültür Yazı adlı etkinlikler çerçevesinde de Hannover
sayısız etkinliğe sahne olur.

Dünya Çevresinde Hayvan Safarisi

Egzotik doğa
Dünyanın her yerinden getirilmiş 2.000’in üzerinde hayvan, sürükleyici şovlar ve oyun
olanakları; bunların hepsini Hannover Deneyim Hayvanat Bahçesi’nde bulabilirsiniz: Burada
Afrika’nın bir nehir coğrafyası olan Sambesi’de gezinebilir, heybetli Goril Dağı’na
tırmanabilir, görkemli Orman Sarayı’nı keşfedebilir ve çocuk cenneti Mullewapp’a
dalabilirsiniz.
Yeni Alaska-Kanada doğası Yukon Bay çalışmaları son hızla ilerliyor. Đlk kısım açıldı bile.
Altın madeni, kereste fabrikası ve capcanlı eğlence meydanı altın arayıcılarının otantik
romantizmini canlandırıyor. Yerel tatların sunulduğu Meyers Hof da bozulmamış aşağı
Saksonya tarzıyla etkileyici Hayvanat Bahçesi atmosferini tamamlıyor.
Etkileyici türsel çeşitlik
Hannover’in güneyindeki Springe Yabani Sığır Otlağı 100 çeşit yabani hayvan türüne ev
sahipliği yapmaktadır. Sırlarla dolu kurtlar, güzelim susamurları, yabani sığırlar ve boz ayılar
90 hektar büyüklüğündeki hayvan parkında büyüleyici bir çeşitliliği sunuyor.
Uçuş gösterilerinde yırtıcı kuşlar bütün haşmetleriyle gökyüzünde süzülüyor. Kirchrode’de
bulunan hayvanat bahçesi, eskiden Johann Friedrich isimli bir dükün özel avlanma yeri idi.
Bugün ise, asırlık meşe, kestane ve kayın ağaçlarıyla sevilen yemyeşil bir mesiredir. 200 baş

alageyik burada özgürce koşturur. Ayrıca yaban domuzları ve yaban atlarını da ziyaret ederek
gözlemleyebilirsiniz.

Su altı dünyası ve tırmanma parkı
Hannover-Herrenhausen’de ziyaretçiler 3.500 metrekarelik bir alanda Leine’den Karibik ve
Amazonlara kadar yaşam alanlarını keşfedebilirler: Midye, tatlı su vatozu veya pirana.
Almanya’daki ilk tropik SEA LIFE 5.000’in üzerinde su altı canlısını barındırır.
Tırmanma parkında ağaç gövdeleri arasında yerden 20 metreye kadar yükseklikte gerili
halatlar hem sadece boş vakitlerinde eğlenmek isteyenler hem de şirket çalışanları olarak bir
ekip ruhu yaşamak isteyenlere çeşit çeşit olanaklar tanımaktadır. Steinhuder Denizi kıyısında
Mardorf’taki Macera Parkı da benzer bir konseptle sizleri beklemektedir.

Golf, Polo ve tabi ki Futbol

Tüm dünyadan seçkinler Hannover’e konuk oluyor
Her yıl düzenlenen “German Classics“ turnuvasında atçılık dünyasının yıldızları fuar alanında
bir araya geliyor. Ayrıca bütün bir yıl boyunca bölgemizin her noktasında düzenlenen atçılık
turnuvalarını izleyebilirsiniz. Atçılık sporunun hem bölgemizde hem de başkentimizde eski
bir geleneği vardır.
Hannover’in kuzeyinde yer alan Maspe’de çevik Polo atlarının üzerindeki sporcuların nefes
kesen vücut hakimiyetleri sizleri hayretler içerisinde bırakacak. Burada her yaz uluslararası
bir polo turnuvası düzenlenmektedir. Langenhagen’daki Neue Bult hipodromunda sezon nisan
ayında başlar ve kasıma dek safkan atlar dört nala hipodromu arşınlar.

Spor Kenti Hannover
Đster sadece seyirci olun, ister siz de sporla uğraşın; ister takım sporlarını, ister bireysel
sporları tercih edin; ister doğada ister stadyumda yapın… Hannover bir spor kentidir. Hatta
Osnabrück Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Hannover Almanya’nın spor
başkentidir!
Çünkü Hannoverlilerin yüzde 80’i haftada en az bir saat aktif olarak sporla uğraşmaktadır.
Bisiklet, Jogging ve yüzme en sevilen spor türleri arasında. Kaykayla kaymaktan ya da
bisiklete binmekten hoşlanmayanlar örneğin Bundesliga’daki Hannover 96 ya da buz
hokeyinin starı Scorpions ile coşuyor.
EC Hannover Indians da yine birinci sınıf bir buz hokeyi deneyimi yaşatıyor. Hentbol
düşkünleri ise HSV Hannover ve TSV Hannover-Burgdorf gibi iki tane ikinci lig takımından
birini tutabilir. Hannover ayrıca Rugby’de de onlarca yıldır herkesin gözdesi. Opera binasının
çevresinde düzenlenen ve bir halk şenliği havasında geçen “Hannover Gecesi” isimli bisiklet
etkinliğinde starlarla iç içe zaman geçirebilirsiniz.
Profesyonel sporcu da olsanız, sporu sadece boş vakitlerinizde de yapsanız, Hannover TUIfly
Marathonu ve Masch Gölü (Maschsee) ve Su Kenti’nde (Wasserstadt) gerçekleştirilen triatlon
yarışları başlıca etkinliklerdendir. “Beyaz Spor” da yine önemli gözdelerimizden biridir: 1896
yılında kurulmuş bulunan DTV-Hannover (Alman Tenis Derneği Hannover) kentimizin en
eski tenis kulübüdür. Ünlü Alman tenisçi Gottfried von Cramm da bu kulüpte spor yapmıştır.
Golf ve daha fazlası
Hannover çevresindeki olağanüstü golf sahaları her keseye uygun fiyatlarıyla sizleri de golf
keyfi yaşamaya davet ediyor. Đster huzur dolu fundalık bir arazide, ister geniş mi geniş park
tesislerinde, seçkin ortamlar sizleri de cezp edecektir. En son açılan golf sahaları Rethmar ve
Gleidingen’dedir. Bilenler, bu sahaları Almanya’nın en güzel doğal sahaları arasında
göstermektedir.

Şehir Merkezinde Sıra Dışılık

Alışveriş – hem rahat hem de size özel
2008 senesine ait yaya istatistiklerine bakıldığında Hannover şehir merkezi Almanya’nın 1.
sınıf alışveriş merkezleri arasında en tepede yer almaktadır. Gar Caddesi (Bahnhofstraße) ve
Niki-de-Saint-Phalle Yaya Yolu’nda (Niki-de-Saint-Phalle-Promenade) bir cumartesi günü
(12-13 saatlerinde) sayısı 15.500’ü bulan yaya sayısıyla Hannover kenti bütün araştırma
içerisinde en yüksek yoğunluğu yakalamış ve Münih, Stuttgart ve Köln gibi kentleri geride
bırakmıştır. Gerçekten de başka hiçbir şehir neredeyse bu yoğunlukta bir alışveriş olanağı
sunmaz. Perakendecilik sektörünün bütün branşlarını şehrimizde bulabilirsiniz.
Kröpcke çevresinde …
… hem kentimiz sakinleri hem de turist misafirlerimiz seçkin mağazaların asaleti ile büyük
alışveriş merkezlerinin rengarenk dünyasının sunduğu uyumun tadını çıkarır. 2008
sonbaharında barındırdığı 150 mağazayla etkileyici bir AVM olan Ernst August Galerisi
açılmıştır.
Niki-de-Saint-Phalle Yaya Yolu Niki-de-Saint-Phalle-Promenade, Kröpcke Pasajı (KröpckePassage) ve Luise Galerisi (Galerie Luise) yaşamın her alanına yönelik zengin bir karışım
sunuyor. Hannover’in sıra dışı gezinti yerlerinden olan Georg Caddesi’nde (Georgstraße)
operanın tam karşısında ise Haute Couture ve zengin mücevherler herkesi cezp ediyor. Seçkin
mağazalar Luisen, Theater ve König Caddelerinde de devam ediyor. Her tarafta restoranlar,
kafeler ve büfeler sizleri bir dinlenme molası yapmaya davet ediyor.

Büyüleyici kafes yapılı pitoresk binalar
Markt Kilisesi çevresinde alışveriş yapmak ise ayrı bir keyiftir. Turist dostlarımız kafes yapılı
pitoresk binalarıyla bu eski kentin cazibesine hemen kapılmaktadırlar. Büfe ve birahaneler,
şık butikler, galeri ve antikacılar ve küçük dükkanlar, ortaçağın kendine özgü ortamı
içerisinde benzersiz bir cazibe yaratmaktadır. Unutmayın: Leineufer’deki bit pazarı pazar
günleri mutlaka yaşamanız gereken bir deneyimdir!
Dört yöne
Bölgemiz, büyük şehrin dışında da sürprizlerle dolu bir alışveriş deneyimi yaşatır. Tarihi kent
merkeziyle kuzeydeki sevimli Wedemark’ı keşfedebilir ya da doğudaki Lehrte alışveriş
merkezlerinde keyifle dolaşabilirsiniz. Güneyde ise Deister Dağları’nın kıyısındaki
Springe’nin cazibesine kapılırken, batıda Steinhuder Gölü’ne de yakın olan Wunstorf’a bir
gezi yapmayı unutmayın.

Made in Hannover

Güçlü bir konum
Tanınmış markalar Hannover’i dünyanın her noktasına taşımaktadır: Bahlsen, BREE, KIND
Đşitme Cihazları, Komatsu Hanomag, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic,
Solvay ya da TUI gibi şirketlerin merkezi buradadır. Hannover otomobil sektöründe de
kendine yer bulmuş olup, Volkswagen Ticari Araçları, Continental, Johnson Controls ya da
WABCO gibi araba sektöründe teknolojinin çok sayıda önderini barındırmaktadır. Ekonomik
açıdan bakıldığında ise Hannover çok yönlü bir yetenektir: Aşağı Saksonya’nın bu metropolü
bir endüstri, hizmet ve ticaret merkezi olduğu gibi aynı zamanda da dünyanın en büyük
fuarlarına da ev sahipliği yapmaktadır.
Bir mali denetim şirketi olan Ernst & Young şirketinin 2008 yılında bütün Almanya çapında
yapmış olduğu bir araştırma Hannover’i ekonomik koşulları bakımından Almanya’nın en
büyük kentleri arasında Münih’in hemen arkasından 2. sıraya yerleştirmiştir. Frankfurt
Gelecek Enstitüsü (Frankfurter Zukunftsinstitut) da eğitim ve araştırma alanındaki mükemmel
koşullara dikkat çekmiş ve eyaletimizin başkentini “2020’de Almanya” başlıklı analizinde
Almanya’nın en önemli 13 yerinden biri olarak belirlemiştir.

Leine kıyısındaki büyük isimler
AWD, Hannover Rückversicherung, Talanx-Konzern, VGH ve VHV gibi büyük sigorta ve
finans şirketlerinin merkezleri buradadır ve güvenli bir gelecek için çalışmaktadır. Finans
sektöründe Nord/ LB ve Sparkasse Hannover kuzey Almanya’nın önde gelen kredi
kuruluşlarındandır.
Medya alanında ise Verlagsgesellschaft Madsack ve Schlütersche Verlagsgesellschaft gibi
yayınevleri ve TV yapımcısı olan TVN bölgeler üstü önemli aktörlerimizdendir. ARD ve
ZDF’nin yanı sıra örneğin bir seyahat kanalı olan voyages ya da RTL Shop gibi çok sayıda
özel radyo ve televizyon kanalı Hannover’den yayın yapmaktadır.
Başarıya götüren yapı
EXPO 2000 sayesinde Hannover, tüm dünyanın en iyi teknik telekomünikasyon altyapısına
sahiptir. Başkentin ve Hannover bölgesinin ekonomik destekler alanında faaliyet gösteren
hannoverimpuls şirketi yetkin bir iş ortağı olarak bürokratik zorluklardan uzak bir şekilde
şirketlere destek sağlamaktadır.
Altı ana branş faaliyetlerinin odağında yer almaktadır: otomotiv, enerji ekonomisi, bilişim ve
iletişim teknolojileri, Life Sciences, optik teknolojiler ve üretim tekniği. Gitgide daha çok
sayıda yeni kurulan şirket bu avantajlardan faydalanmakta ve ekonomik bir merkez olarak
profilimizi daha da belirginleştirmektedir.
Lojistik sektöründe bir patlama yaşanmaktadır. Hannover’in mal taşımacılığındaki bir kesişim
noktası olarak önemi her geçen gün artmaktadır. Langenhagen’daki Airport Business Park,
Hannover-Lehrte Yük Taşımacılığı Merkezi ya da Seelze Aktarma Đstasyonu gibi lojistik
kesişim noktaları Hannover bölgesinin bir merkez olarak lojistik ve toptancılık branşlarında
faaliyet gösteren şirketler için ne kadar cazip olduğunu ortaya koymaktadır.
Ayrıca hem iş seyahatlerine çıkanlara hem de turistik gezi yapanlara hizmet veren Hannover
Havalimanı yaklaşık on milyonluk bir nüfus için çekim merkezidir. Bilimsel, ekonomik ve
kültürel bir ağın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Hannover-BraunschweigGöttingen-Wolfsburg metropol bölgesi oluşturulmuştur. Bu bölgenin Avrupa Birliği’nin
gitgide büyümekte olduğu bir ortamda Avrupa’nın merkezinde bir kavşak olarak gitgide artan
önemi itici güç oluşturmuştur.

