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.  در شهر فلنزبورگ یک بنای تاریخی صنعتی است و تحت حفاظت آثار تاریخی و قدیمی قرار داردBergmühleآسیاب 

 آسیاب بادی و۵۴ ساخته شده است و امروزه تنها آسیاب کامالً حفظ شده و فعال از ۱۷۹۲ در سال Bergmühleآسیاب 

 1981 سال در " Bergmühle e.V  از حفاظت انجمن. " است داشته وجود فلنزبورگ در گذشته در که باشد می آبی آسیاب  و

نمایشگاه ها و جشن های کوچک در انبار و مخزن این آسیاب  . تاسیس شده است تا این آسیاب قدیمی و تاریخی حفظ شود

در این آسیاب قدیمی و . به مردم محترم از فرهنگ های مختلف از صمیم قلب خوش آمد میگویم. قدیمی برگزار می شود

اطالعات بیشتر . تاریخی، مغازه کوچکی وجود دارد که شما می توانید غالت، بلغور و روغن پخت و پز یا شراب بخرید

. را می توانید در صفحه اینترنتی پیدا کنیدBergmühleدر مورد 

با سالم دوستانه

هیئت مدیره

http://www.bergmühle-flensburg.com/
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