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Mediterrán város az Alpok égbenyúló hegyei közt
Meran (Merano) Dél-Tirol legjelentõsebb turisztikai központja, mediterrán növényzettel, pálmafákkal,
körülvéve 3000 m magas hegyekkel, évi több mint 300 nap napsütéssel, a tartomány legnagyobb,
ultramodern fürdõkomplexumával, középkori óvárossal, elképesztõen szép fekvésével. Az elegáns,
virágokkal borított folyóparti promenádok, a drága boltokkal, kávézókkal, éttermekkel zsúfolt, szûk,
árkádos, óvárosi utcák, a városka felett húzódó, látványos panoráma sétaút mind kihagyhatatlan
látnivalója a dél-tiroli kirándulásoknak.Meran rövid története
A már a XIII. században létrejött Meran történelmét két fénykorszak határozza meg. A közeli Tirol falu
melletti Tirol kastély nevét felvett grófok a XIII. sz. végén tették meg Meran-t uradalmuk központjaként.
1317-ben lett Meran hivatalosan is egész Tirol fõvárosa és a grófi család rezidenciája. 1363-ban az utolsó
tiroli grófnõ a Habsburgoknak adta a gazdag tartományt, akik egyre jobban pártolták a nagy hasznot hózó
ezüstbányákhoz közelebb fekvõ Innsbruckot, míg 1420-ban át is helyezték központjukat az Inn-parti
városba.
Meran óvárosának képe õrzi a XIV-XV. századi fénykort, a gótikus templomok, a jellegzetes árkádos fõutca,
a Lauben és a környékbeli magaslatokra épült impozáns nemesi kastélyok, várak mind e korszak élõ tanúi. A
XVI. századtól a XIX. századig mély Csipkerózsika álomba merült város életében nem sok változás történt. A
jelentõségét vesztett Meran új korszakának kezdete egy bécsi orvosnak, Dr. Johann Huber-nek
köszönhetõ, aki a bécsi udvarban befolyásos Schwarzenberg házból való Mathilde hercegnõnek javasolt
Meran-ban a kedvezõ klíma miatt gyógytartózkodásokat az 1830-as években.
A hercegnõ több sikeres gyógykezelésén felbátorodva a doktor 1836-ban kiadott egy brosúrát, melyben
ecseteli Meran kitûnõ levegõjét, majd a polgármester hathatós segítségével megindult a város európai hírû
gyógyhellyé fejlesztése. A legnagyobb lökést Erzsébet királynõ (Sisi) látogatásai jelentették, 1870 és 72
között két telet is a városban töltött leányaival. 1881-ben pedig megépült a Merant a Brenner-hágóval és
Bozennel összekötõ vasútvonal is.
A századfordulóra Európa egyik legdivatosabb gyógyüdülõhelyévé fejlesztett Meran szárnyalását az elsõ
világháború alapjaiban rázta meg. A Monarchia szétesett, 1918-tól Dél-Tirol olasz fennhatóság alá került, a
német nyelvû Meran provinciális kisvárossá süllyedt. A II. világháború után, csak a 60-as évektõl indult meg
lassan a város fejlõdése, majd a turizmus beindulásával, a XXI. századra, fõleg a radioaktív források vizére
épült modern gyógyfürdõkomplexumnak és a rendkívül hatékony turizmusmarketingnek köszönhetõen Meran
újra régi fényében ragyog.Meran fõbb látnivalói
Merano három, jól elkülöníthetõ, idegenforgalmi jelentõségû részbõl áll. Az egykori városfalakkal
körülhatárolt középkori jellegû óvárosból, ahol a gótikus emlékek dominálnak, a XIX. századi
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