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Hrad Falkenstein
Symbol s výhledem
Na žulovém ostrohu asi 60 metrů nad údolím 
toku Perlbach v okrese Cham se nachází hrad 
Falkenstein. Je nejen mimořádným pokladem 
Předního Bavorského lesa, ale při dobré viditelnosti 
také okouzlí nádherným výhledem na bavorsko-
český příhraniční region. Hrad, postavený kolem 
roku 1075 a v následujících stoletích rozšířený  
a zrenovovaný, představuje typický příklad hor- 
ského hradu. Jeho výraznou dominantou je pěti-
podlažní hradní tvrz, která se nyní využívá jako 
rozhledna. Kromě architektonických skvostů, 
jako je obvodová zeď hlavního hradu nebo dvou-
podlažní arkádová chodba postavená v 17. století, 
je hrad tajným tipem pro návštěvníky z blízka i daleka, zejména kvůli jeho hradnímu 
festivalu a loveckému muzeu. Ale také proto, že hradní restaurace nabízí svým hostům 
nejrůznější druhy lahůdek. Návštěva rozhodně stojí za to!
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  Burg Falkenstein, Burgstraße 10, D-93167 Falkenstein   
  0049 (0)9462 911129
 Museum Jagd und Wild - ganzjährig geöffnet  

 Lovecké muzeum - celoročně otevřeno
 www.burg-falkenstein.info

Hrad obklopuje druhý největší přírodní 
a skalní park v Bavorsku. Obdivuhodné 

jsou zde jak mohutné staré stromy,  
tak i impozantní žulové skalní útvary.

TIP 
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OBERPFALZ / HORNÍ FALC

49°05‘58“N, 12°29‘04“E

Burg Falkenstein
Ein Wahrzeichen mit Weitblick
Auf einem Granitkegel in rund 60 Metern Höhe über dem Talkessel des Perlbaches 
gelegen, ist die Burg Falkenstein im Landkreis Cham nicht nur ein besonderer Schatz 
des Vorderen Bayerischen Waldes, sondern bietet bei klarer Sicht auch einen herrlichen 
Weitblick bis in die bayerisch-böhmische Grenzregion. Erbaut um ca. 1075 und in den 
darauffolgenden Jahrhunderten erweitert und erneuert, kann sie als typisches Beispiel 
einer Höhenburg gelten. Ihr markantes Wahrzeichen ist der fünfgeschossige Burgfried, der 
heute als Aussichtsturm genutzt wird. Neben ihren architektonischen Schmankerln wie der 
Ummauerung der Hauptburg oder einem im 17. Jahrhundert errichteten zweigeschossigen 

Arkadengang gilt die Burg jedoch vor 
allem wegen ihren Burgfestspielen 
und ihrem Jagdmuseum als Tipp für 
Besucher von nah und fern, zumal auch 
die Burgschenke ihre Gäste mit allerlei 
Köstlichkeiten verwöhnt. Ein Besuch 
lohnt sich auf jeden Fall! 
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Die Burg ist umgeben vom zweitgrößten Natur- 
und Felsenpark Bayerns. Der darin befindliche 

mächtige alte Baumbestand sowie die imposanten 
Granitfelsformationen laden ein, bestaunt zu werden.

TIPP 
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