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Region Szprewald
Niepowtarzalna  przyroda
Rozsławiony jako „kraina ogórków szprewaldzkich “, w której rzeka
Szprewa rozlewa się nieoczekiwanie w setki strumieni ma o wiele więcej
do zaoferowania, niż tylko swoich apetycznych przedstawicieli – ogórki
szprewaldzkie. Jako Rezerwat Biosfery UNESCO Szprewald  zapewnia
unikalne środowisko życia licznym gatunkom roślin i zwierząt i stanowi
tym samym doskonałe miejsce pobytu dla przyjaciół przyrody.
Tutaj w połowie drogi między Berlinem a Dreznem  odkryjesz krajobraz,
którego darmo szukać gdzie indziej w Europie. Całą krainę przecina
gęsta sieć strumieni, które płyną i wiją się przez wysokie, tajemniczo
wyglądające lasy, przez łączki, pola i urokliwe osady.

Na wodzie wśród natury 
Typowa łódź, dawniej podstawowy środek transportu, jest dzisiaj wy-
godnie wyposażona i służy do pokazania Szprewaldu turystom z per-
spektywy wody. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu na wodzie mogą
poznawać nienaruszony labirynt rzeczny  podczas wycieczki łódką,
kanu lub kajakiem. Znajduje się tutaj dokładnie 200 żeglownych tras
wodnych oraz przystanki na trasie spływu.

Na ścieżkach wśród natury 
Płaskie tereny Szprewaldu nadają sie doskonale do jazdy rowerem.
Gęsta sieć ścieżek pieszych i rowerowych mierzy ponad tysiąc kilome-
trów długości. Asfaltowe ścieżki rowerowe wabią wielu skateboardzis-
tów. Wskazówka: Tropical Islands, łaźnie Spreewald Therme oraz
Spreewelten-Bad proponują po całym dniu wiele możliwości relaksu.

Kultura i tradycja 
Widoczne są tutaj dwujęzyczne tablice z nazwą miejscowości (w języku
niemieckim i serbołużyckim) a także zwyczaje i świąteczne stroje lu-
dowe mieszkańców Szprewaldu. Szprewald stanowi miejsce zamiesz-
kania Serbołużyczan. Ich język i kultura zachowały się tutaj i sprawiają,
że Szprewald jest wyjątkowy.
Liczne imprezy kulturalne nad wodą  a także wystawy nad wodą i na
wodzie są częścią różnorodności kulturowej Szprewaldu. Latem
miejscowości w Szprewaldzie zapraszają do udziału w obchodach świąt
szprewaldzkich oraz festynu strzeleckiego.

Atmosfera miejska
O 10 km w górę rzeki oddalone jest miasto Cottbus, które posiada
bardzo zróżnicowaną ofertę rozrywek miejskich. Przytulne kawiarnie,
muzea, Park księcia Pücklera w Branitz, świetne zoo, wysokie mury
kościoła, muzeum sztuki i ruchliwe centra handlowe dostarczają
rozrywki przez cały dzień. Wieczorem warto odwiedzić teatr zbudowany
w stylu secesji, wziąć udział w imprezie w hali miejskiej lub zajrzeć do
jednej ze studenckich knajp. 

Godne polecenia są również wycieczki do sąsiednich regionów turys-
tycznych Seenland Oder-Spree, Dahme-Seen, Elbe-Elster-Land  oraz
Niederlausitz.

Turystycznego (DTV) 

Zjazd z autostradyKopalnia

Atrakcje turystyczne

Centra handlowe/zakupy
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Tourismusverband Spreewald e. V.
OT Raddusch, Lindenstraße 1 · 03226 Vetschau/Spreewald
Tel.: +49 35433 72299 · Fax: +49 35433 72228
tourismus@spreewald.de
www.spreewald.de
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CottbusService Stadthalle Cottbus (Hala Miejska w Cottbus)
Berliner Platz 6 · 03046 Cottbus · Tel.: +49 355 75420
Fax: +49 355 7542455 · cottbus-service@cmt-cottbus.de  
www.cottbus.de

Centra handlowe/
zakupy
Einkaufscenter Kolosseum Lübbenau             
www.kolosseum-luebbenau.de

Spreegalerie                       
www.spreegalerie.de

Blechen-Carré                    
www.blechen-carre.de

Galeria Kaufhof                  
www.galeria-kaufhof.de

Lausitz-Park                       
www.lausitz-park.de

Neiße-Center Guben         
Karl-Marx-Straße

City Center Spremberg     
Am Markt

Schlosspark Center Senftenberg                     
www.schlosspark-center-senftenberg.de

A10-Center                         
www.a10center.de 

CityCenter Eisenhüttenstadt                             
www.citycenter.de

RathausCenter Fürstenwalde                           
Am Markt 4

Spitzkrug Multi Center (SMC)                            
www.smc-ffo.de
Frankfurt nad Odrą

Oderturm & Lenné Passagen                            
Logenstraße 8
Frankfurt nad Odrą
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Tropical Islands – największa w Europie tropikalna kraina wypoczynku
1 KWADRAT NA MAPIE

Zaledwie 60 km na południe od Ber-
lina znajduje się Tropical Islands –
wyspa tropikalna, położona na skraju
Szprewaldu. W największej na świecie
samonośnej hali na powierzchni 66 ty-
sięcy metrów kwadratowych rozciąga
się fascynująca kraina tropikalna. 
Na Tropical Island goście mogą wybrać się w odkrywczą podróż przez największy
na świecie las tropikalny „pod dachem” i podziwiać jego niespotykanie różnorodną
roślinność. 
W tropikalnej wiosce można zobaczyć fascynujące oryginalne budowle z odległych
krajów, takich jak Bali, Samoa, Tajlandia oraz Borneo. Znajduje się tu też większość
punktów gastronomicznych. Do kolejnych atrakcji krainy Tropical Islands należy
największa w Europie tropikalna strefa saun, najwyższa w Europie wieża ze
zjeżdżalnią, bajeczny świat wodny z Południowym Pacyfikiem oraz laguną, cod-
zienny program show, a także szeroka oferta noclegowa.

Tropical Island Management GmbH
Tropical-Islands-Allee 1 · 15910 Krausnick
Tel.: +49 35477 605050 · Fax: +49 35477 606060
welcome@tropical-islands.de
www.tropical-islands.de

C6
Spreewald Therme – czyli szprewaldzka terma

2 KWADRAT NA MAPIE

W sercu Rezerwatu Biosfery Szpre-
wald z głębi ziemi tryskają gorące
solankowe źródła termalne.
Lecznicza woda bogata w minerały
znajduje ujście w basenach Spree-
wald Therme. Nowoczesna łaźnia
wkomponowana w charakter re-
gionu, położona w miejscowości Burg (Spreewald) oferuje swoim gościom ciszę i
relaks, by odnaleźli tu dobre samopoczucie i zdrowie. Strefa saun oraz kąpieli a
także strefa fitness i wellness, znajdujące się w obiekcie Spreewald Therme wypo-
sażone są we wszystko, czego potrzebuje ciało i dusza, by delektować się od-
poczynkiem. Zabiegi wprowadzające w stan błogości i masaże relaksacyjne z
użyciem olejków eterycznych pozwalają na poznanie Szprewaldu w stylu wellness.
Godziny otwarcia:
codziennie: godz. 09.00-22.00, 24 i 25 grudnia nieczynne
w każdy piątek otwarte do godz. 24.00.

Spreewald Therme
Ringchaussee 152 · 03096 Burg (Spreewald)
Tel.: +49 35603 18850 · Fax +49 35603 188599
info@spreewald-therme.de 
www.spreewald-therme.de

E7

Pałac w Lübben
7 KWADRAT NA MAPIE

Pałac w Lübben jest świadkiem zmieniającej się
stale historii. Po kongresie wiedeńskim sak-
sońskie miasto rezydencyjne przekształciło się w
pruskie miasto powiatowe, a Pałac w siedzibę sta-
rostwa. Dzisiaj mieści Miejskie i Regionalne Mu-
zeum, restaurację oraz bibliotekę miejską.
Muzeum przekazuje wiedzę historyczną poprzez
zabawę i angażowanie turystów w czynne zwied-
zanie. Obok zmysłu wzroku wykorzystywany jest
słuch i dotyk, a zwiedzających zachęca się do
wspólnych aktywności. Największy eksponat sta-
nowi sam zabytkowy Pałac z wspaniałym renesansowym szczytem i imponującą
salą herbową. Przejście przez pomieszczenia przypomina podróż w czasie, odkry-
wającą historię Dolnych Łużyc i położonego w nich dawnego miasta rządowego.
Wystawy specjalne i imprezy kulturalne tworzą tętniące życiem muzeum z ekspo-
natami, których można dotknąć, z aktualną ofertą dla różnych grup zainteresowań,
uwzględniających przy tym potrzeby niepełnosprawnych. 

Stadt- und Regionalmuseum Lübben
(Miejskie i Regionalne Muzeum w Lübben)
Ernst-von-Houwald-Damm 14 · 15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: +49 3546 187478 · Fax: +49 3546 186369 · museum@tks-luebben.de
www.museum-luebben.de

C7
Pałac i Park Branitz wraz z masztalnią, Cottbus

8 KWADRAT NA MAPIE

Książę Hermann von Pückler-
Muskau (1785-1871) był jednym
z największych europejskich
mistrzów sztuki ogrodowej, ko-
bieciarzem, cenionym autorem
literatury podróżniczej, błyskot-
liwym kompanem, koneserem
wyszukanych potraw, którego
imieniem nazwano lody. 
W Branitz książę postanowił założyć park krajobrazowy na wzór angielski na po-
wierzchni ponad 600 ha. By stworzyć arcydzieło przekształcił starą posiadłość w
„oazę“, wzniósł piramidy na łużyckich piaskach, uformował pagórki i strumienie, za-
sadził drzewa, krzewy a cały projekt wzbogacił o rzeźbę i architekturę. W wyniku
tego powstał zachwycający park o niezrównanym pięknie. Pałac jako późnobaro-
kowa budowla zlokalizowana w parku stanowi symbol niezwykłych nawyków księcia
Pücklera. Warta zobaczenia jest biblioteka, sala muzyczna, oraz siedziba ekonoma.

Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz
(Fundacja Muzeum Księcia Pücklera, Park i Pałac Branitz)
Robinienweg 5 · 03042 Cottbus · Tel.: +49 355 75150 · Fax: +49 355 7515230
www.pueckler-museum.de

G8
Zamek i Park Zamkowy w Fürstlich Drehna 

9 KWADRAT NA MAPIE

Fürstlich Drehna zostało
po raz pierwszy wymie-
nione w dokumentach w
1477 roku. Niegdyś odcięte
od sąsiednich wsi przez
otaczającą kopalnię od-
krywkową dziś jest jednym
z budzących największy
zachwyt celów wycieczek.
Zamek na wodzie w Fürstlich Drehna kryje fragmenty średniowiecznego zamku i
po rozbudowie od 1560 roku zyskał dzisiejszą czteroskrzydłową postać, uzupełnio -
ną o dziedziniec zamkowy z folwarkiem, budynek administracyjny (z XVIII w.) oraz
plac Lindenplatz. Po 1807 roku nastąpiło założenie parku krajobrazowego przez
P.J. Lenne, w 1877 roku jego rozbudowa, a w 1984 roku częściowe zniszczenie w
wyniku działalności kopalni węgla brunatnego. W 1987 roku rozpoczęto rekultywację
terenu poprzez założenie stawu. Stare akcenty mieszają się z nowymi i łączą się w
doskonałe dzieło sztuki ogrodowej.

Schlosshotel Fürstlich Drehna · (Hotel Zamkowy Fürstlich Drehna) 
Lindenplatz 8 / OT Fürstlich Drehna · 15926 Luckau
Tel.: +49 35324 3030 · Fax: +49 35324 303199
info@schlosshotel-fuerstlich-drehna.de
www.schlosshotel-fuerstlich-drehna.de/Schloss-Park

C8
Rezerwat Biosfery Szprewald

10 KWADRAT NA MAPIE

Niespełna sto kilometrów na południowy wschód
od Berlina leży niespotykany w Europie Środko-
wej krajobraz: Szprewald. Po ostatniej epoce lo-
dowcowej rzeka Szprewa rozlała się w drobną
sieć strumieni, które niegdyś wiły się przez gęstą
puszczę Szprewaldu. Szczególny urok Szpre-
waldu tkwi w jego krajobrazie, który przypomina park pocięty przez liczne strumie-
nie. Wskutek kultywacji terenów utworzyła się tu mozaika małych łąk, pól i lasów
oraz sieć strumieni. Obecnie Szprewald ukształtowany jest przez działalność
człowieka, chociaż w znacznym stopniu zachowuje swój naturalny krajobraz łęgowy,
a co za tym idzie stanowi środowisko życia bogatej flory i fauny. Tutaj nadal żyją
gatunki, które w innych miejscach są zagrożone lub już wyginęły. Aby ochronić ten
krajobraz i zapobiec jego zniszczeniu Szprewald uznano w 1990 roku Rezerwatem
Biosfery, a w 1991 roku otrzymał status UNESCO.

Dom Człowieka i Przyrody · Schulstraße 9 · 03222 Lübbenau/Spreewald
Tel.: +49 3542 89210 · Fax: +49 3542 8921 40 · br-spreewald@lua.brandenburg.de
Centum Informacji Schlossberghof · Byhleguhrer Straße 17 · 03096 Burg (Spreewald)
Tel. Field office: +49 35603 6910 · Fax: +49 35603 691 22
Nature watch +49 35603 6890 · Fax: +49 35603 689 17
Centrum Informacji Allte Mühle · Außenstelle Schlepzig des Biosphärenreservates
Naturwacht Unterspreewald · Dorfstraße 52
15910 Schlepzig · Tel.: +49 35472 648 98 · Fax: +49 35472 648 99
www.mugv.brandenburg.de

D7
Park Przyrody Niederlausitzer Landrücken

11 KWADRAT NA MAPIE

Niegdyś był to kraj plemienny Łużyczan.
To słowiańskie plemię dało imię
Łużycom. Krajobraz powstał pod koniec
epoki lodowcowej Soławy, dokładnie
przed 120 tys. lat (w Polsce określanej
mianem zlodowacenia środkowopol-
skiego). Lodowiec śródlądowy stworzył
charakterystyczny pas moreny czołowej,
który jako część Südlicher Landrücken otacza półkolem nieckę Luckau-Calauer
 Becken oraz nieckę Altdöberner Becken. Park Przyrody ma międzynarodowe
znaczenie ze względu na siedlisko żurawi i gęsi. Godne uwagi są zbliżone do na-
turalnych lasy sosnowo-dębowe z dębem bezszypułkowym, rosnące na płas-
kowyżach. Eksploatacja węgla brunatnego pozostawiła różnorodny krajobraz
pokopalniany z jeziorami, mokradłami i suchymi murawami. Część z nich przewid-
ziano pod dalszy naturalny rozwój. Obok miasteczek Luckau, Calau i Sonnewalde
znaczenie historyczno-kulturalne ma również Fürstlich Drehna i Altdöbern.
Naturparkverwaltung und Besucherzentrum im Gärtnereihaus
(Administracja Parku Przyrody i Centrum Informacji dla Zwiedzających
w budynku ogrodniczym)
Alte Luckauer Straße 1 · Fürstlich Drehna · 15925 Luckau
Tel.: +49 35324 305 0 · Fax: +49 35324 305 20
np-niederlausitzer-landruecken@lugv.brandenburg.de
www.grossschutzgebiete.brandenburg.de

C7
Centrum Parku Przyrody im. Heinza Sielmanna w Wanninchen

12 KWADRAT NA MAPIE

Nowe życie po węglu – po trwającym dzie-
sięciolecia wydobyciu węgla powstał tutaj
niepowtarzalny raj przyrodniczy. Czeka tutaj
na Ciebie panorama z widokiem na jezioro
Schlabendorfer See oraz osobliwe wydmy.
W asyście audioprzewodnika w języku an-
gielskim można wybrać się na wyprawę i dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat
niepowtarzalnego przeobrażenia krajobrazu. Teren zewnętrzny stanowi rozległy
obszar przyrodniczy, który oferuje liczne możliwości zabawy oraz odkrywania natury
zarówno przez dzieci jak i przez dorosłych. Jesienią ma miejsce szczególny spektakl
przyrodniczy: tysiące żurawi i gęsi można zaobserwować podczas wieczornego
powrotu na swoje noclegowisko. W Centrum Informacji na odkrywców czeka przy-
rodnicza wystawa, a weekendowa kawiarnia „Kranichstube“ rozpieszcza domowymi
goframi w owocowych kreacjach.
Otwarte: wtorek - niedziela / dni wolne godz. 10.00 -17.00 (kwiecień – październik) 
Kawiarnia: sobota, niedziela, dni wolne godz. 14.00-17.00  
Dojazd: A13 wyjazd z Calau, należy jechać wg znaków kierujących do „Sielmanns
Naturlandschaft Wanninchen“ 
Heinz Sielmann Naturparkzentrum Wanninchen
(Centrum Parku Przyrody im. Heinza Sielmanna w Wanninchen)
Wanninchen 1 · 15926 Luckau OT Görlsdorf · Tel.: +49 3544 557755
npz-wanninchen@web.de
www.wanninchen.de

C8

Park Rozrywki Teichland - „Coś do poznania! . . . Coś do zbadania! . . .
Coś do przeżycia! ...“

13 KWADRAT NA MAPIE

Park rozrywki „Erlebnispark Teichland“ jest niepowtarzalny.
Znajduje się na zachodnim zboczu wzgórza Bärenbrücker
Höhe, na zrekultywowanym terenie kopalni odkrywkowej, w
pobliżu wsi Neuendorf. 16 atrakcji takich jak np. tor tubingowy,
pole minigolfowe, labirynt, wieża widokowa o wys. 50 m, tor
łyżwiarski bez lodu, letni tor saneczkarski, ścieżka bożków, ...
czeka na odkrycie przez dużych i małych. Z wieży widokowej
rozpościera się wspaniały widok na krainę stawów wokół
Peitz, na elektrownię Jänschwalde i na Cottbus. Poza tym u
podstawy wieży znajduje się Muzeum Eksploatacji Węgla Bru-
natnego oraz pomieszczenie, w którym na żywo transmito-
wany jest obraz z platformy widokowej. W ciągu roku
odbywają się tu stale różne imprezy kulturalne kierowane do
wszystkich grup wiekowych, na które serdecznie zapraszamy.
Ciesz się urozmaiconym dniem i wieloma pomysłami na
spędzenie wolnego czasu w krainie „Peitzer Land”.

Sommerrodelbahn Teichland GbR
(Letni tor saneczkarski Teichland)
OT Neuendorf · Zum Erlebnispark 1 · 03185 Teichland
Tel.: +49 151 58859143 · info@sommerrodelbahn-teichland.de
www.sommerrodelbahn-teichland.de

G7
Teren zalewowy Szprewy koło Dissen z rezerwatem turów 

14 KWADRAT NA MAPIE

Vattenfall prowadzi renatury-
zację Szprewy w okolicach Cott-
bus pomiędzy Döbbrick i
Schmogrow. Renaturyzacja
równoważy zamknięcie stawów
Lakomaer Teiche, które znajdo-
wały się na terenie eksploatacji
kopalni odkrywkowej Cottbus-
Nord. Osiem nowych stawów,
pastwiska, na których pasą się bawoły domowe, tury i tarpany, a także typowy kra-
jobraz łęgowy wkomponowują się naturalnie w krajobraz i stanowią obszar do życia
dla ponad 50 gatunków zwierząt i wielu zbiorowisk roślinnych. Wykorzystaj możli-
wość odkrycia terenu podczas wyprawy z przewodnikiem. Od kwietnia do paździer-
nika wycieczki rowerowe wyruszają w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.
15.00 z parkingu dla gości oraz na zapytanie w dogodnym terminie.

Zgłoszenie na wyprawę z przewodnikiem po terenach zalewowych: 
Tel.: +49 355 2887 3373 · Fax: +49 355 2887 4444
www.vattenfall.de/spreeaue

F7
Wyspa Pałacowa w Lübben
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W środku miasta w nadzwyczajnie
piękny sposób łączy sie przyroda z
kulturą. Fantazyjne ścieżki piesze
oraz obszary rozrywki, takie jak np.
labirynt, ogród dźwiękowy, pira-
mida wspinaczkowa lub tarasy po-
rośnięte trawą zachęcają do spacerów oraz przystanięcia choć na chwilę. Plac
zabaw wodnych z tratwami, kanałami i wodospadem stanowi ulubiony cel wycieczek
najmłodszych. Tutaj spełnione zostaną wszystkie marzenia amatorów zabaw wod-
nych, aby zostać piratem lub jak Archimedes czerpać wodę z pomocą śruby,
obsługiwać śluzy lub zwyczajnie popluskać się ile dusza zapragnie. Od połowy 2012
roku ofertę uzupełnią przystanki na trasie spływu kajakiem oraz naturalne kąpieliska.
Malownicza sceneria tworzy ramy dla szczególnych wrażeń kulturalnych, takich jak
nocne wyprawy łodzią po Lübben z muzyką, tańcem i teatrem oraz nocne pokazy
akrobatyki z ogniem na brzegu Szprewy lub muzyczne lato na wyspie z udziałem
międzynarodowych artystów.

Spreewaldinformation Lübben
(Informacja Szprewaldzka w Lübben)
Ernst-von-Houwald-Damm 15 · 15907 Lübben (Spreewald) 
Tel.: +49 3546 3090 · Fax: +49 3546 2543
spreewaldinfo@tks-luebben.de
www.luebben.com

D6
Teatr Państwowy w Cottbus
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Bernhard Sehrig należał do tych archi-
tektów, którzy pojawiali się wówczas,
gdy w planie była budowa czegoś
szczególnego. W 1905 roku magistrat
w Cottbus zatwierdził budowę teatru
zgodnie z wytycznymi Sehringa. Teatr
został uroczyście otwarty 1 paździer-
nika 1908 roku. Budowla stanowi jego
najdojrzalsze osiągnięcie architekto-
niczne – jedność architektury, rękodzieła, malarstwa i plastyki. Długie linie budowli
przebiegają wewnątrz i na zewnątrz budynku w stylu secesji, ponieważ Cottbus
chciało być nowoczesne, a to był wówczas najnowocześniejszy styl. Od 1992 roku
Teatr Państwowy w Cottbus jest jedynym teatrem Brandenburgii, przygotowującym
spektakle w różnych dziedzinach sztuki scenicznej. Na kilku salach teatralnych ofe-
rowany jest wszechstronny, atrakcyjny program teatralny i muzyczny. Secesjonis -
tyczny styl Teatru można podziwiać podczas spacerów z przewodnikiem po
starówce, odbywających się regularnie co weekend.

Staatstheater Cottbus / Besucher-Service
(Teatr Państwowy w Cottbus, Informacja dla Widzów)
August-Bebel-Str. 2 · 03046 Cottbus
Tel.: +49 355 78242424
www.staatstheater-cottbus.de

F8
Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów (IKMZ) 
Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus
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Nowy architektoniczny znak firmowy
miasta, czyli biblioteka uniwersytecka
zaskakuje nie tylko studentów Bran-
denburskiego Uniwersytetu Tech-
nicznego w Cottbus, lecz obecnie już
wielu turystów. Architekci Herzog & de
Meuron z Bazylei nazywają Centrum
Informacji Komunikacji i Mediów
(IKMZ) “Amebą“ ze względu na jego
łukowaty kształt. Biblioteka stanowi architektoniczny monument ery elektroniki.
Mleczna szklana fasada zapisana jest literami we wszystkich językach. Wewnątrz
przeważają kolory w stylu popartu: krzykliwy róż sąsiaduje z jaskrawą zielenią,
ostrzegawczy żółty z intensywnym błękitem, tworzy kontrast do ognistej czerwieni.
Spektakularne schody kręte, które wiją sie w postaci purpurowo-zielonej spirali.
Technicznie IKMZ jest bardzo nowoczesne również jeżeli chodzi o bibliotekę, cen-
trum multimedialne oraz komputerowe. Wizyta w tej aktualnej atrakcji miasta będzie
na pewno zaskakująca i zachwycająca.

Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ)
(Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów (IKMZ))
Nordstraße 14 · 03044 Cottbus
Tel.: +49 355 69 2373 · Fax: +49 355 69 4012
www.tu-cottbus.de/ikmz

F8
Muzeum Sztuki Dieselkraftwerk
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Muzeum Sztuki Die-
selkraftwerk prezen-
tuje prace począwszy
od drezdeńskiego
eks presjonizmu, aż
po współczesność. Wystawy wierne są lokalizacji muzeum, znajdującego się w
przestrzeni między Pücklerowską sztuką krajobrazu, wydobyciem węgla brunatnego
oraz przebudową miast. Od 2008 roku Muzeum Sztuki otrzymało nowy, nadzwyczaj
ciekawy architektonicznie dom dla swoich zbiorów w byłej elektrowni diesla na zie-
lonej wyspie „Mühleninsel” na rzece Szprewie. Zbiory obejmujące malarstwo,
rzeźbę, grafikę, fotografię i sztukę plakatu stanowią najważniejsze zasoby młodej i
aktualnej sztuki w Brandenburgii. 
Siła oddziaływania tych zbiorów, bliskość urokliwego założenia parkowego, śród-
mieścia oraz wysoki poziom nowoczesnej architektury w zabytkowym budynku post-
industrialnym sprawiają, że sława Muzeum Sztuki Dieselkraftwerk sięga daleko
poza Cottbus oraz granice Brandenburgii.

Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus
(Muzeum Sztuki Dieselkraftwerk w Cottbus)
Uferstraße /Am Amtsteich 15 · 03046 Cottbus
Tel.: +49 355 494940 40 · Fax: +49 355 494940 44
www.museum-dkw.de

G8

WITAMY w XIX wieku w Skansenie w Lehde
19 KWADRAT NA MAPIE

Wybierz się do najstarszego Skansenu w Bran-
denburgii i poznaj jedyną w swoim rodzaju wieś
na wsi! Da się tutaj znaleźć wszystko to, co
rozsławiło Szprewald: domy kryte strzechą, stroje
serbołużyckie, łodzie płaskodenne i ulubione
ogórki szprewaldzkie. Zobacz cztery oryginalne
zagrody pochodzące ze wszystkich stron Szpre-
waldu. Obejrzyj świat sprzed 150 lat w Szpre-
waldzie. Poznaj duże łoże rodzinne, niskie izby,
ciasne komórki i obory dla bydła. Podziwiaj najstarszy zakład budowy łodzi płasko-
dennych w Lehde. Spróbuj sam: wyprać bieliznę, przynieść wodę, chodzić w
drewniakach, spać na sianie lub bawić się w stare zabawy dziecięce…. Skansen
jest prawdziwym muzeum interaktywnym! Kup w naszym sklepiku muzealnym
szprewaldzkie produkty, po to by zabrać ze sobą dobre wspomnienia o nas.
Skansen znajduje się w Lehde, dzielnicy Lübbenau.
Godziny otwarcia:
Kwiecień – wrzesień, codziennie od godz. 10.00 – 18.00 (w październiku do 17.00)

Museum des Landkreises OSL 
(Muzeum Powiatu Górny Szprewald – Łużyce Skansen w Lehde)
Freilandmuseum Lehde · 03222 Lübbenau – Lehde
Tel.: +49 3542 2472
www.museums-entdecker.de

E7
Muzeum Regionalne w Dissen
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„Dissen byłoby właściwie całkiem zwykłą
wsią, gdyby nie te liczne bocianie gniazda,
piękny kościół w konstrukcji szachulcowej
i troskliwie prowadzone muzeum regio-
nalne...“, napisał niegdyś pewien dzienni-
karz. Muzeum Regionalne w bocianiej wsi
Dissen kryje interesującą wystawę o życiu
serbołużycki rolników, ich świętach i
zwyczajach oraz różnych wariantach stro-
jów ludowych. Wystawa poświęcona bo-
cianom oraz obraz z kamery, ukazujący
gniazda bociana i sowy płomykówki, a
także 10-13 zajętych bocianich gniazd w
Dissen daje możliwość obserwacji tych jakże rzadkich gatunków zwierząt. Pełne
uroku są również malowidła we wnętrzu kościoła w Dissen, znajdującego sie bez-
pośrednio przy muzeum. Na sklepieniu namalowano rośliny i zwierzęta, a na em-
porach umieszczono serbołużyckie inskrypcje.

Heimatmuseum Dissen Domowniski muzej Dešno
(Muzeum Regionalne w Dissen)
Hauptstraße 32 · 03096 Dissen · Tel.: +49 35606 256 · Fax: +49 35606 237
heimatmuseum@dissen-spreewald.de 
www.dissen-spreewald.de

F7
Muzeum Hutnictwa i Rybołówstwa 
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Przy samym brzegu stawów w Peitz
znajduje się ważny teren zabytko -
wych Zakładów Hutniczych w Peitz.
Założenie Huty Żelaza w połowie
XVI w. przez margrabiego Jana z
Kostrzyna miało związek z budową
fortyfikacji oraz założeniem stawów.
Tutejsza ruda darniowa przetapiana
była na żelazo kute, a także na od-
lewy dla gospodarstwa domowego, rzemiosła i wojska. Oryginalnie zachowana hala
wielkiego pieca i odlewnia z 1810 roku z urządzeniami hutniczymi i odlewniczymi z
pierwszej połowy XIX w. oraz konstrukcja dachu z wiązarów deskowych stanowią
dziś zabytek techniki pierwszej klasy. W Muzeum hutnictwa i rybołówstwa zwied-
zający uzyska istotne informacje o produkcji żelaza we wczesnej fazie industriali-
zacji Peitz oraz o śródlądowym rybołówstwie w Brandenburgii.

Eisenhütten- und Fischereimuseum
(Muzeum Hutnictwa i Rybołówstwa)
Hüttenwerk 1 · 03185 Peitz 
Tel./Fax: +49 35601 22080
tourismus@peitz.de, museum@peitz.de
www.fischereimuseum.de

G7
Skansen Höllberghof w Langengrassau
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Na skraju wzgórz Höllenberge
znajduje sie zagroda chłopska
Höllberghof, zbudowana w opar-
ciu o historyczne wzorce. Obok
trójbocznej zagrody założenie
tworzy stodoła w konstrukcji sza-
chulcowej, mała chata oraz odrębny budynek z piecem. W ogrodzie kwitną stare,
prawie zapomniane rośliny uprawne i ozdobne. Na wybiegu dla zwierząt trzyma się
i hoduje rzadkie rasy zwierząt domowych. Wystawy i liczne imprezy plenerowe
poświęcone są historii uprawy ziemi w regionie. Sprawiają one, że można poznać
stare rzemiosło a stare wiejskie zwyczaje nadal trwają. Stałym terminem w kalen-
darzu imprez jest wielkie święto majowe 1 maja oraz dożynki 3 października.
Możliwa jest indywidualna wizyta oraz zwiedzanie zagrody podobnie jak opraco-
wanie specjalnej oferty grupowej. 
Godziny otwarcia: od niedzieli Wielkanocnej do października, codziennie od godz.
10.00 do 17.00, oprócz poniedziałków, grupy powyżej 20 osób przyjmowane są w
dowolnym terminie po uprzednim zgłoszeniu.

Freilichtmuseum Höllberghof
(Skansen Höllberghof)
Heideweg 3 · 15926 Heideblick, OT Langengrassau
Tel.: +49 35454 7405 · hoellberghof@t-online.de
www.höllberghof.com

B7
Gród Słowiański w Radduschu – archeologia na Dolnych Łużycach 
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Zrekonstruowany średniowieczny
gród obronny jest typowym zabyt-
kiem archeologicznym Dolnych
Łużyc. Wewnątrz wału obronnego
znajduje się nowoczesna wystawa
dotycząca wykopalisk z okres od epoki kamienia aż do średniowiecza. Można tu
podziwiać „bożka z Radduscha“ - jedyną słowiańska figurkę bożka Dolnych Łużyc,
bogate groby urnowe z epoki brązu oraz przedmioty z Imperium Rzymskiego.
Przede wszystkim z myślą o rodzinach z dziećmi przewidziano ofertę edukacji mu-
zealnej w części ekspozycyjnej, a także w plenerze. Tam należy przejść „kładką
czasu“, wzdłuż której na odcinku 600 m prezentowana jest historia obejmująca
swym zasięgiem 12 tys. lat. Tzw. wysepki krajobrazowe oferują miejsce na piknik
lub odpoczynek. Najmłodszych wabi plac zabaw z ogromnym bykiem, dowożącym
drewno przeznaczone na budowę grodu. Ofertę muzealną uzupełnia organizacja
imprez od świąt muzealnych, aż po festiwale muzyczne.
Godziny otwarcia:
Kwiecień-październik godz. 10.00-18.00; Listopad - marzec godz. 10.00 -16.00;
w styczniu zamknięte.
Förderverein Slawenburg Raddusch e. V.
(Stowarzyszenie na rzecz wspierania Grodu Słowiańskiego Raddusch) 
Zur Slawenburg 1, OT Raddusch · 03226 Vetschau/Spreewald
Tel.: +49 35433 55522 · slawenburg-raddusch@spreewald.de
www.slawenburg-raddusch.de

D8
Płynne złoto ze Straupitz – wiatrak holenderski 
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W Straupitz (w Szprewaldzie) znajduje się ostatni
w Europie czynny wiatrak potrójny z młynem
zbożowym, olejowym i tartacznym. Kto wchodzi do
wiatraka, ma wrażenie, jakby przeniósł się o 100 lat
wstecz w czasie. Wykończenie wewnątrz jest z
drewna, a stopnie i deski podłogowe trzeszczą.
Zwiedzającym niczym cud ukazują się urządzenia
napędzane przez wiatr lub siłę mechaniczną, po-
chodzące z zamierzchłych czasów, wyposażone w
charakterystyczne drewniane koła zębate, skórzane
pasy napędowe, prasy, rozdrabniarki i walce. W młynie olejowym podobnie jak przed
stu laty wytwarzane jest szprewaldzkie złoto – olej lniany ze Straupitz, uzyskiwany
w oparciu o oryginalną technologię z 1910 roku. Ze względu na to, że olej lniany ze
Szprewaldu ma żółtozłoty kolor i posiada wysokie walory prozdrowotne, to jako
cenne lekarstwo naturalne przyjęło się go nazywać płynnym złotem. Młynarzom
można przyglądać się podczas tłoczenia oleju w ich ciężkiej pracy, posłuchać opo-
wieści i wyjaśnień i skosztować świeżego oleju lnianego. Z radością oczekujemy
na wizytę gości.
Holländerwindmühle Straupitz/Spreewald
(Wiatrak holenderski w Straupitz/Szprewald)
Laasowerstraße 11 a · 15913 Straupitz/Spreewald
Tel.: +49 35475 16997 · info@windmuehle-straupitz.de
www.windmuehle-straupitz.de

E6

Historyczne centrum Lübbenau
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To pierwotnie rolnicze miasteczko, dziś należące do grupy
roboczej „Miasta z historycznymi centrami w Brandenburgii”,
prezentuje się w istocie nadzwyczaj elegancko – lgnąc do
fascynującej krainy Szprewaldu. Najbardziej imponującą bu-
dowlę stanowi Kościół Parafialny Św. Mikołaja na rynku, w
otoczeni tynkowanych budynków, wyglądających przytulnie
i zachęcających do wstąpienia. Małe uliczki kuszą, by je od-
krywać i kończą się często przy jednym ze strumieni – odnóg
Szprewy, tak charakterystycznych dla Szprewaldu. Dawny
wjazd do Lübbenau, brama miejska z 1850 roku jest charak-
terystyczną wysoką budowlą z cegły, będącą obecnie sied-
zibą Muzeum Szprewaldu. Niedaleko stąd znajduje się
ceglana budowla z 1899 roku, w której mieści się „Dom Człowieka i Przyrody“ a w
nim interaktywna wystawa na temat Rezerwatu Biosfery Szprewald. Widok w pełni
zachowanego zespołu pałacowego wraz z oranżerią, masztarnią i kancelarią pośród
dziewięciohektarowego parku krajobrazowego skłania do zatrzymania się i podzi-
wiania jego uroków.

Spreewald-Touristinformation Lübbenau e.V.
(Szprewaldzka Informacja Turystyczna w Lübbenau)
Ehm-Welk-Str. 15 · 03222 Lübbenau/Spreewald
Tel.: +49 3542 3668 · Fax: +49 3542 46770 · info@luebbenau-spreewald.com
www.luebbenau-spreewald.com

D7
Historyczne centrum miasta Luckau

26 KWADRAT NA MAPIE

Luckau, wymienione w źródłach po raz pierwszy w 1276
roku, było od 1492 roku jedną ze stolic Dolnych Łużyc.
Małe miasteczko w Parku Przyrody Niederlausitzer Land-
rücken, niedaleko unikalnego rezerwatu Biosfery Szpre-
wald, liczy dziś dokładnie 6 tys. mieszkańców. Tak
odkrywców jak i znawców zachwyca dbale odrestauro-
wana starówka oraz zagospodarowanie wspaniałych
parków i ogrodów, które nastąpiło z myślą o Brandenburs-
kiej Wystawie Ogrodniczej 2000. Historyczne stare miasto
otoczone jest murem miejskim o długości 1800 metrów. Liczne, starannie odres-
taurowane budynki, takie jak wieża strażnicza z kaplicą Św. Jerzego, klasycystyczny
ratusz i wiele kamienic na rynku z okazale zdobionymi renesansowymi szczytami,
gotycki kościół halowy im. Św. Mikołaja z cennymi organami barokowymi i domek
Napoleona oraz czerwona wieża przy murze miejskim dają świadectwo burzliwej
historii miasta. Ta staje się wyrazista dzięki interesująco opracowanym zbiorom Mu-
zeum Dolnych Łużyc w Luckau z siedzibą w Kościele Kultury. 

Tourismusverband Niederlausitzer Land e.V. Luckau
(Związek na rzecz turystyki Dolnych Łużyc w Luckau)
Nonnengasse 1 / Kulturkirche · 15926 Luckau
Tel.: +49 3544 3050 · Fax: +49 3544 508276
mail@niederlausitz.com
www.luckau.de

C7
Historyczne centrum Peitz
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Współcześnie centrum Peitz z pozostałościami
twierdzy zalicza się do cennych starówek Bran-
denburgii i dlatego należy do grupy roboczej
 „Miasta z historycznymi centrami w Branden -
burgii”. Potężna wieża obronna z XIII w./ XVI w. z
murami o grubości 6 m jest najstarszą budowlą w
całym regionie. Z wieżyczki roztacza się wspaniały
widok na miasto i okolicę ze stawami. Tutejsze
muzeum informuje o historii miasta oraz twierdzy.
W kościele Stülera znajdują się jedne z
największych organów Brandenburgii. Do dal -
szych świadectw historycznych należy baszta ze słodownią, różne kamienice, Plac
Lutra oraz ratusz. Nasza wskazówka: poznaj 700letnią historię Peitz podczas zwied-
zania z żołnierzem w pruskim uniformie. 

Kultur- und Tourismusamt
(Urząd Kultury i Turystyki)
Markt 1 · 03185 Peitz
Tel.: +49 35601 815 0 · Fax: +49 35601 815 15
tourismus@peitz.de
www.peitz.de

F7
Kurort Burg w Szprewaldzie
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Pośród Rezerwatu Biosfery UNESCO w Szprewaldzie
każdy odnajdzie przyrodę po to, by mógł zdrowo od-
dychać, przestrzeń, by mógł się swobodnie w niej po-
ruszać i spokój, by mógł się odprężyć. Unikalną
przyrodę Szprewaldu z licznymi strumieniami, zielo-
nymi łęgami i rozległymi sadami najlepiej jest pozna-
wać aktywnie. Osoby uprawiające biegi, jazdę
rowerem czy skateboarding docenią dalekie i dobrze
oznakowane ścieżki rowerowe. Na różne sposoby
można doświadczać bogactwa kultur i zwyczajów, a
także tradycyjnego stylu życia zamieszkałych tutaj Ser-
bołużyczan. Tytuł kurortu ze źródłami leczniczymi Burg zawdzięcza solankom ter-
malnym z jodem, które wydobywane są z głębokości 1.350 metrów i znajdują
zastosowanie w nowoczesnych łaźniach ośrodka Spreewald Therme. Oprócz niego
liczne ośrodki lecznicze i wellness oferują specjalne zabiegi, które wpływają do-
broczynnie na ciało i stanowią dopełnienie wypoczynku.
Dalszych informacji o ofercie i wydarzeniach udziela: 
Informacja Turystyczna w Burgu 
Touristinformation Burg (Spreewald)
Am Hafen 6 · 03096 Burg (Spreewald)
Tel.: +49 35603 750160 · Fax: +49 35603 7501616
info@burg-spreewald-tourismus.de 
www.BurgimSpreewald.de

E7
Goyatz – miejscowość wypoczynkowa z państwowym certyfikatem 
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Na skraju Szprewaldu znajduje się jezioro Schwieloch-
see - jeden z najpiękniejszych terenów do uprawiania
sportów wodnych w Brandenburgii. Jezioro Schwieloch-
see o powierzchni całkowitej wynoszącej 13,3 km2 jest
największym naturalnym jeziorem Brandenburgii. Jego
połączenie z wodami Berlina a tym samym z Łabą oraz
morzem Północnym a także Odrą i Bałtykiem czynią go
szczególnie atrakcyjnym podczas spływów lub amators-
kiego uprawiania sportów wodnych. Urlop nad jeziorem
Schwielochsee oznacza wypoczynek w zgodzie z naturą.
Znajdują się tutaj pięknie położone i przeznaczone dla rodzin place kempingowe,
domki letniskowe, kąpieliska, wypożyczalnie, obiekty rekreacyjne oraz liczne możli-
wości do uprawiania sportów wodnych i do wędkowania. Połącz swój urlop ze
spływem kajakowym, rejsem statkiem turystycznym po jeziorze, wycieczką rowe-
rową wokół jeziora, surfowaniem i jazdą na nartach wodnych lub wypożycz sobie
łodzie z obowiązkową lub nieobowiązkową licencją. Delektuj się połączeniem fas-
cynującej natury oraz licznych możliwości spędzania wolnego czasu zarówno na
wodzie jak i na lądzie.
TEG Lieberose/Oberspreewald
Am Bahnhof 27, OT Goyatz · 15913 Schwielochsee
Tel.: +49 35478 179090 · Fax: +49 35478 179099
info@teg-lds.de
www.teg-lds.de

E6
Miasto piramid
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Witamy w mieście Cottbus, liczącym
ponad 855 lat! Barokowe kamienice,
dumny mur miejski, czarujący Teatr
Państwowy w stylu secesyjnym, impo-
nujący krajobraz parkowy z pałacem
księcia Pücklera i piramidami - wszystko
to stanowi Cottbus. Ale nasze miasto
jest także nowoczesne. Przyciąga nadzwyczajną architekturą biblioteki uniwersy-
teckiej i niespotykanym w Brandenburgii budynkiem postindustrialnym, który dziś
skrywa w sobie Muzeum Sztuki Dieselkraftwerk ze zbiorami sztuki współczesnej.
Wokół historycznej starówki kwitnie nowoczesność. Małe uliczki zachęcające do
przechadzek zmieniają się w nowoczesne centra handlowe. Pogodne życie
 wypełnia starannie zrekonstruowaną starówkę - reprezentatywną część miasta. 
W Cottbus mówi się po niemiecku i serbołużycku. W Muzeum Serbołużyckim
 dowiesz się wszystkiego o przepięknych strojach ludowych Serbołużyczan, ich
 kulturze i zwyczajach. Świetnie rozwinięte ścieżki rowerowe prowadzą stąd wprost
do Szprewaldu.
CottbusService 
Stadthalle Cottbus (Hala Miejska w Cottbus)
Berliner Platz 6 · 03046 Cottbus
Tel.: +49 355 75420 · Fax: +49 355 7542455
cottbus-service@cmt-cottbus.de 
www.cottbus.de

F8

Tarasy IBA
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Oprócz zapierającego dech w
piersiach widoku na dawny
krajobraz pokopalniany i stale
rosnące jezioro Großräschener
See zdobędziesz tu wszelkie
ważne informacje o głębokich przemianach Łużyckiego Pojezierza i jego atrakcjach
turystycznych. Tarasy IBA stanowią początek ciekawych wypraw po Łużyckim Po-
jezierzu, które organizuje nasz partner iba-tours. Ponadto tarasy IBA są niepowta -
rzalnym miejscem na zorganizowanie seminariów i konferencji oraz imprez
wszelkiego typu, a wszystko to z porywającym krajobrazem w tle. Multifunkcjonalny
budynek kulturalno-rozrywkowy oraz zapierający dech w piersiach widok na
powstające jezioro oferuje przestrzeń na imprezy wszelkiego rodzaju. Budynek dys-
ponuje zewnętrznym tarasem i nowoczesnym mobilnym sprzętem multimedialnym.
Głód można szybko zaspokoić w barze „Die kleine Zwischenzeit“. 
Godziny otwarcia: w poniedziałki zamknięte 
Od 1 marca do 31 października 2011 – wtorek – niedziela, godz. 12.00-18.00
Od 1 listopada do 29 lutego 2011 – wtorek – niedziela, godz. 10.00-16.00

IBA-Terrassen Besucherzentrum Lausitzer Seenland
(Tarasy IBA – Centrum Turystyczne Pojezierza Łużyckiego)
Seestraße 100 · 01983 Großräschen
Tel.: +49 35753 261 14 · Fax: +49 35753 261 10 · info@iba-terrassen.de
www.iba-terrassen.de

D10
Łużyckie Pojezierze

32 KWADRAT NA MAPIE

W samym sercu Łużyc leży młode Pojezierze Łużyckie.
Tutaj, gdzie kiedyś krajobraz zdeterminowany był przez
wydobycie węgla brunatnego człowiek tworzy największy
krajobraz wodny Europy. W wyniku zalewania wcześniejs-
zych kopalń odkrywkowych powstaje spektakularny świat
wodny liczący 23 sztuczne jeziora. Za kilka lat żeglowne
kanały połączą dziesięć jezior. Wczasowicze już dzisiaj
mogą zażywać kąpieli, żeglować, surfować, wiosłować
lub nurkować ale również pływać skuterem jet-ski lub na
motorówce. Asfaltowe ścieżki rowerowe prowadzą przez
Łużyckie Pojezierze. Nowe punkty orientacyjne i charak-
terystyczne punkty widokowe na skraju ścieżek oferują
rowerzystom i skateboerdzistom wspaniałe widoki na im-
ponujące przemiany przyrody. Poza tym sztuka krajo-
brazu oraz zachwycające świadectwa kultury przemysłowej otwierają fascynujące
perspektywy. Prawdziwy znak firmowy stanowi architektura na wodzie.

info@lausitzerseenland.de.
www.lausitzerseenland.de

E10
Centrum Turystyczne excursio 
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Łużyce troszczą się o energię.
Kopalnia odkrywkowa Vattenfall
Welzow-Süd wydobywa co se-
kundę tonę węgla. Centrum tu-
rystyczne excursio w Welzow
doprowadzi cię przed gigantów
techniki. Podczas interesujących wypraw dowiesz się, w jaki sposób w miejscu wy-
robisk pokopalnianych powstaje Łużyckie Pojezierze. Terenowy samochód trans-
portowy zawiezie Cię bezpośrednio do koparek i największego urządzenia na
świecie - mostu przerzutowego F60. Jeepem albo quadem zjedziesz największy na
świecie teren offroadowy. Odkryj ślady łużyckich wilków lub wybierz się na degus-
tację na nowej winnicy. Od maja do października, w stałych terminach w weekendy
organizowane są wycieczki. Zgodnie z Twoim życzeniem zorganizujemy wyjazd w
wyznaczonym terminie, również w języku angielskim, łącznie z transferem autoka-
rem, obiadem oraz noclegiem. 
Centrum Turystyczne excursio
Kwiecień - Październik: wtorek – niedziela godz. 10.00–17.00
Listopad - marzec: poniedziałek – piątek, godz. 10.00–15.00 

Bergbautourismus-Verein "Stadt Welzow" e.V.
(Stowarzyszenie Turystyki Kopalnianej „miasto Welzow“) 
Heinrich-Heine-Str. 2 · 03119 Welzow ˜ Tel.: +49 35751 275050 
www.bergbautourismus.de

E10
Snowtropolis
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Witamy w Snowtropolis
Kryta hala narciarska na Łużycach 

W zimie jak i latem poznasz przyjemność
jeżdżenia na nartach i nie tylko. Znajduje się tu
łużycki resort sportowo-wypoczynkowy, który
niezależnie od pogody gwarantuje radość jazdy
na stoku w hali narciarskiej, bowling, saunę,
jazdę na łyżwach w miesiącach zimowych lub
grę w badmintona, siatkówkę i tenisa w miesiącach letnich. Każdy znajdzie tu coś
dla siebie! Dla tych, którzy planują zostać w hali narciarskiej dłużej niż jeden dzień
w ofercie mamy stylowo wyposażone domki.
Otwarte od lipca do kwietnia

Skihalle Snowtropolis
Tropolis 1 · 01968 Hörlitz
Tel.: +49 3573 363700 · Fax: +49 3573 3637020
info@snowtropolis.de
www.snowtropolis.de

D10
Gigantyczna technika na wyciągnięcie ręki
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Poznaj własne
ograniczenia i po-
patrz przy okazji z
80 metrów wyso-
kości na krajobraz,
który ulega przeo-
brażeniu. Zdobądź stalowego olbrzyma o długości 502 metrów podczas wycieczki
z przewodnikiem po moście (ok. 1,5 godziny) i poznaj kawałek historii techniki
Łużyc. Dawna największa ruchoma maszyna robocza F60 stanowi dzisiaj kopalnię
widokową nad odkrywkami, znaną również jako „leżąca Wieża Eiffla”. Spacer
między niebem a ziemią prowadzi drogą wydobycia. Czasami w nocy F60 przemie-
nia się w największą rozświetloną rzeźbę świata. Spróbuj przeniknąć w pole światła
artysty performance Hansa Petera Kuhna na moście F60. Przekroczenie świata
sztuki, stworzonego ze światła i odgłosów kopalni pozostawia niezapomniane
wrażenie.

Besucherbergwerk F60
(Kopalnia Widokowa przy F60) 
Bergheider Straße 4 · 03238 Lichterfeld
Tel.: +49 3531 60800 · Fax: +49 3531 608012
info@f60.de
www.f60.de

C9
Miasto uzdrowiskowe Bad Liebenwerda - na południu Brandenburgii
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W tym mieście o charakterze historycznym oferowano
pierwsze zabiegi lecznicze juz w 1905 roku. Tym samym
zalicza się ono do najstarszych kurortów Brandenburgii.
 Miasto oferuje zdrowie, wypoczynek i rozrywkę w środku
Parku Przyrody „Niederlausitzer Heidelandschaft”. W
mieście, w którym ma się dobre samopoczucie, odczuwalny
jest jeszcze czas i jego wartość. Nowoczesne obiekty
lecznicze i wypoczynkowe stanowią trzon różnorodnej
oferty dla każdego. Twoją wizytę tutaj uzasadnia wiele
ważnych powodów: komfortowa kuracja, wodna rozkosz,
odprężający spokój, poznawanie nowych szlaków, odkrywanie kultury, podziwianie
historii, poznawanie parku przyrody i biotopów oraz uczucie jedności z naturą.
Być zdrowym…żyć zdrowo…i pozostać zdrowym…z radością czekamy na Twoją
wizytę.
Touristinfo Haus des Gastes (Informacja Turystyczna - Dom Turysty)
Godz. otwarcia 
Poniedziałek godz. 10.00-15.00, wtorek- piątek godz. 10.00-20.00, 
sobota- niedziela godz. 14.00-18.00
z wypożyczalnią rowerów oraz polem minigolfowym
Dresdener Straße 23 · 04924 Bad Liebenwerda
Tel.: +49 35341 6280 · Fax: +49 35341 62828
info@bad-liebenwerda.de
www.bad-liebenwerda.de

A10

Miasto piosenkarzy Finsterwalde
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Czy opłaca się zatrzymać w Finsterwalde? Około 20
tys. mieszkańców naszego miasta z pewnością odpo-
wie na to pytanie twierdząco. Finsterwalde -
największe miasto powiatu Łaba-Elstera zaprasza nie
tylko jako miasto handlowe na krótką wizytę i zwied-
zanie, lecz także przyciąga każdego roku licznymi
atrakcjami turystycznymi miasta i okolicy wielu turystów z całych Niemiec i spoza
nich. Finsterwalde leży w południowej części Brandenburgii, należy do Łużyc, re-
gionu, który obok wyspy Usedom należy do najbardziej słonecznych regionów Nie-
miec. Miasto leży pomiędzy lasami i jeziorami, biegami rzeki i typowymi wsiami
Dolnych Łużyc, na obszarze płytkiego krajobrazu, który został ukształtowany przez
ostatnią epokę lodowcową. Najlepsze zostało jeszcze na koniec! Finsterwalde może
słusznie ubiegać się o miano jedynego miasta piosenkarzy w Niemczech. Kto z nas
choć raz nie śpiewał, nucił lub gwizdał piosenki “Jesteśmy piosenkarzami z Fins-
terwalde“? Na nowej wystawie „Chorwurm” w Muzeum Powiatowym w Finsterwalde
można poznać historię śpiewu chóralnego od średniowiecza aż do współczesności.

Touristinformation Finsterwalde
(Informacja Turystyczna w Finsterwalde)
Markt 1 · 03238 Finsterwalde
Tel: +49 3531 717830 · Fax: +49 3531 717831
info@finsterwalde-touristinfo.de
www.finsterwalde-touristinfo.de

C9
Wzgórze Funkerberg w Königs Wusterhausen oraz Muzeum
Techniki Nadawczej i Radiowej
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Tutaj w Königs Wusterhausen
znajduje się kolebka radia. Wys-
tawa w Muzeum prezentuje pra-
wie 100 lat historii niemieckiego
radia na wzgórzu Funkerberg.
Podczas oprowadzenia przez
przewodnika zwiedzający mogą
poznać historię radia i posłuchać
historycznego koncertu Bożonarodzeniowego z 1920 roku - pierwszego koncertu
w historii radia z transmisją na żywo. Ku uciesze turystów uruchamiany jest z
pełnym natężeniem hałasów Silnik Deutz-Diesel o mocy 1000 KM, który miał zag-
warantować niezależną eksploatację nadajnika. Tym samym testowany jest pod
kątem sprawności działania. 
Zobacz imponujący model ukazujący przemiany anteny na wzgórzu Funkerberg w
1938 roku, a także małe i duże radiostacje budowane od 1930 roku aż do chwili
obecnej. Poznaj historię „nadajnika 21” i dowiedz się w jaki sposób działa prawdziwa
antena!
Sender- und Funktechnikmuseum 
(Muzeum Techniki Nadawczej i Radiowej)
Funkerberg 20 · Sendehaus 1 · 15711 Königs Wusterhausen
Tel.: +49 3375 294755
verein@funkerberg.de
www.funkerberg.de

B3
Pałac Königs Wusterhausen

39 KWADRAT NA MAPIE

Już w czasach swojej młodości, czyli na
początku XVIII w. Fryderyk Wilhelm I,
zwany „królem żołnierzy”, czuł się bardzo
związany z miejscowością Königs Wuster-
hausen. W Pałacu Myśliwskim, powstałym
ze średniowiecznego zamku, król spędził
szczęśliwe dni ze swoją późniejszą
małżonką i czternaściorgiem dzieci. Or-
ganizował on codziennie słynne kolegium
tytoniowe, podczas którego w doborowym
towarzystwie uprawiał politykę. Aktualne zbiory Muzeum Pałacowego umożliwiają
wiarygodne zapoznanie się z codziennym życiem oraz dorobkiem artystycznym
Brandenburgii i Prus pierwszej połowy XVIII w. Czterdzieści spośród eksponowa-
nych obrazów pochodzi od samego króla. Do scenerii Pałacu Königs Wusterhausen
zaliczają się również domy gościnne (niem. Kavalierhäuser), w których wcześniej
zatrzymywali się goście króla, a które dziś skrywają dzieła sztuki oraz zaplecze
 kulinarne. 

Schloss Königs Wusterhausen
(Pałac Königs Wusterhausen)
Schlossplatz 1 · 15711 Königs Wusterhausen
Tel.: +49 3375 211700 · Fax: +49 3375 211702
www.spsg.de

C3
Lotnisko Berlin-Brandenburg
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Kierunek rozwoju został już wytyczony: 3 czerwca
2012 roku lotnisko Schönefeld stanie się nowym lot-
niskiem stołecznym Niemiec - BER. Ludziom biz-
nesu, turystom i przedsiębiorstwom region stołeczny
udostępni nowoczesne lotnisko z najlepszymi
połączeniami, lotami międzynarodowymi, własnym
dostępem do autostrady oraz dworcem kolejowym,
znajdującym się bezpośrednio pod terminalem. Na
terenie lotniska w Schönefeld postawiono wieżę in-
formacyjną o wysokości 32 m, z której każdy może
obserwować pracę lotniska oraz postępy w budo-
wie. W Centrum Informacyjnym airportworld turyści,
partnerzy handlowi, pasażerowie oraz osoby i firmy sąsiadujące z lotniskiem mogą
skorzystać z szerokiej oferty informacyjno-rozrywkowej, obejmującej filmy i prezen-
tacje dotyczące ruchu lotniczego w Berlinie i Brandenburgii, uzyskać fachowe in-
formacje oraz doradztwo w zakresie rozbudowy lotniska Schönefeld do postaci
lotniska Berlin Brandenburg oraz zwiedzić ekspozycje czasowe.
Airportworld – Visitor Centre at Berlin Airport
(Airportworld – Centrum Informacyjne Portów Lotniczych w Berlinie 
Lotnisko Schönefeld)
Flughafen Schönefeld · 12521 Berlin
Tel.: +49 30 6091 2070 · Fax: +49 30 6091 2071
www.berlin-airport.de
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Bildungs-, Kultur- und Musikschulzentrum, Burg Beeskow
(Centrum Edukacji, Kultury i Muzyki, Zamek w Beeskow) 
Frankfurter Straße 23 · 15848 Beeskow
Tel.: +49 3366 352710 · Fax: +49 3366 21117 · info@burg-beeskow.com
www.burg-beeskow.de

F4
Burg Beeskow - Zamek obronny Beeskow
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Tourismus-Information Neuzelle
(Informacja Turystyczna w Neuzelle)
Stiftsplatz 7 · 15898 Neuzelle
Tel.: +49 33652 6102 · Fax: +49 33652 8077 · tourismus@neuzelle.de
www.neuzelle.de

C1

44 F1

45 F1

46 E3

47 D4

48 F5

49 H4

50 C2

42 KWADRAT NA MAPIE H5

SaarowTherme
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SaarowTherme to ośrodek, który znajduje się w uro-
kliwym miejscu nad jeziorem Scharmützelsee i dysponuje
wspaniałą łaźnią termalną, nowoczesną strefą wellness,
zapleczem gastronomicznym oraz rodzinną sauną. Jasny
wystrój, kasetony, duże baseny wewnętrzne i zewnętrzne
z leczniczą solanką termalną czerpaną z własnego
źródła, whirlpool, hydromasaże, nurt dzikiej rzeki,
podświetlany basen z muzyką w tle – wszystko to tworzy klimat sprzyjający popra-
wie samopoczucia. Siadając na wygodnych leżakach można się odprężyć i od-
począć. Dla tych którzy chcą solidnie popływać czeka zewnętrzny basen sportowy
ze słodką wodą. Najnowsze trendy wellness, najnowsze urządzenia SPA i wellness,
wysokiej jakości produkty naturalne i wykwalifikowani, zmotywowani pracownicy
strefy MediRelax przygotowali program relaksacyjny najwyższej klasy. Gościom
zainteresowanym zakwaterowaniem na noc oferujemy komfortowe apartamenty
wakacyjne zlokalizowane tuż naprzeciw term. 
Godziny otwarcia:
Niedziela – czwartek od godz. 9.00 do 21.00 
Piątek, sobota od godz. 9.00 do 23.00 
W czerwcu, lipcu i sierpniu codziennie od godz. 9.00 do 21.00 
Bad Saarow Kur GmbH/ SaarowTherme
Am Kurpark 1 · 15526 Bad Saarow
Tel.: +49 33631 868202 · Fax: +49 33631 868120 · info@bad-saarow.de
www.bad-saarow.de

E3
Kościół Mariacki we Frankfurcie nad Odrą 
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Dawny kościół farny we Frankfurcie nad Odrą z pięcio-
nawowym korpusem, transeptem, ambitem i zachodnią
fasadą z dwiema wieżami uchodzi za najistotniejszą
przestrzennie budowlę w Marchii Brandenburskiej. Jest
on największym kościołem halowym wśród dzieł gotyku
ceglanego północnych Niemiec. 
Początek budowy przypadł na 1253 rok i trwał aż do
1524 roku. Podczas pożaru śródmieścia we Frankfurcie
nad Odrą pod koniec drugiej wojny światowej Kościół
Mariacki uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. W 1980 roku rozpoczęto jego od-
budowę. W Kościele Mariackim oprócz samego monumentalnego gmachu należy
zobaczyć przede wszystkim odrestaurowane barwnie świecące średniowieczne wi-
traże na chórze, słynną Biblię obrazkową. Trzy okna na chórze poświęcone tema -
tom „Stworzenia – Zbawienia – Sądu Ostatecznego“ tworzą najważniejszy i
największy zbiór średniowiecznych witraży w Brandenburgii i wyróżniają się szere-
giem ikonograficznych i stylistycznych detali.

Tourist-Information Frankfurt (Oder)
(Informacja Turystyczna we Frankfurcie nad Odrą)
Karl-Marx-Straße 189 · 15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: +49 335 325216 · Fax: +49 335 22565
laden@tourismus-ffo.de
www.tourismus-ffo.de

G3
Światowe dziedzictwo UNESCO Muskauer Park/Park Mużakowski
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Park Mużakowski jest niepowtarzalnym
dziełem sztuki ogrodowej o znaczeniu świa-
towym. Założony został w latach 1815-1845
według projektu mistrza ogrodnictwa, wol-
nego pana stanowego, oraz twórcy litera-
tury podróżniczej księcia Hermanna von
Pücklera. Kolejni właściciele rozbudowali
park w obszarze zalewowym Nysy z terasową rzeźbą terenu zgodnie z za-
mysłem Pücklera i powiększali jego areał. Po obu stronach Nysy Łużyckiej
w Polsce i Niemczech założenie parkowe zajmuje obszar 830 ha. Rezulta-
tem intensywnej i prężnej współpracy polskich i niemieckich konserwatorów
zabytków skoncentrowanej na przywróceniu w całości parku krajobrazo-
wego było wpisanie Parku Mużakowskiego w lipcu 2004 roku na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. Ofertę dla zwiedzających uzupełnia
możliwość organizacji pieszej lub rowerowej wycieczki po parku z przewod-
nikiem oraz udziału w wystawach i imprezach kulturalnych.
Kwiecień - październik: codziennie od godz. 10.00 -18.00, 
listopad - marzec: od godz. 10.00 - 17.00
Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau” (Fundacja „Park księcia Pücklera w Mużakowie“)
Tourismuszentrum Muskauer Park (Centrum Turystyczne Park Mużakowski)
Neues Schloss (Nowy Pałac) · 02953 Bad Muskau
Tel.: +49 35771 63100 · Fax: +49 35771 63109 · info@muskauer-park.de
www.muskauer-park.de

H10
Muzeum Miasta i Przemysłu: Kapelusze, 
do których trzeba się przymierzyć 

54 KWADRAT NA MAPIE

Kulturalną atrakcję nowego centrum miasta stanowi
Muzeum Miasta i Przemysłu. Przez ponad 150 lat
przemysł kapeluszniczy kształtował wizerunek
 miasta. W historycznym miejscu, w zabytkowej
przestrzeni dawnej Fabryki Kapeluszy Wilke, o dzie-
jach miasta i przemysłu oraz o dziejach przemysłu
kapeluszniczego mówią nakrycia głowy zawieszone
tuż nad głowami zwiedzających. Mogą oni wejść
pod przesadnie duże kapelusze i poddać się działaniu eksponatów i interaktywnych
prezentacji multimedialnych, dostępnych zarówno w języku polskim jak i 
niemieckim. Muzeum prezentuje zabytkowe maszyny kapelusznicze, różnorodne 
nakrycia głowy, filmy i kolaże dźwiękowe, które nawiązują do kapeluszy, kapeluszy
i sztuki, kapeluszy i literatury oraz kapeluszy i mody. 
Każdy zainteresowany tym,  w jaki sposób „w 80 krokach“ powstaje kapelusz lub
też kim właściwie byli Wilke oraz Lewin, dowie się tego dzięki urozmaiconym wys-
tawom muzeum. Osoby znające trendy mody mogą przymierzyć kapelusze, które
dostępne są tutaj w przeróżnych  kształtach.

Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben
Gasstraße 5 · 03172 Guben · (biuro w ratuszu, pokój nr. 137)
Tel.: +49 3561 6871- 2100 · Fax: +49 3561 6871- 4000
stadt-und-industriemuseum@guben.de 
www.museen-guben.de

H6

Region Niederlausitz
Dolne Łużyce charakteryzują się przede wszystkim przemianą krajobrazu. W
najbliższych latach w regionie tym powstanie jedno z największych pojezierzy Europy
z urozmaiconą ofertą uprawiania sportów wodnych. W tym celu zalewanych jest kilka
byłych odkrywek, powstałych w wyniku eksploatacji kopalń węgla brunatnego. Ten im-
ponujący krajobraz stanowi już obecnie cel wielu wycieczek przygodowych oraz temat
kilku szlaków rowerowych. Dolne Łużyce doskonale poznaje się na rowerze korzystając
ze ścieżek mierzących bez mała tysiąc kilometrów długości.
info@niederlausitz.de
www.niederlausitz.de

Region Elbe-Elster-Land
Spokojne, dokładnie oznakowane trasy rowerowe biegnące z dala od intensywnie
uczęszczanych dróg doskonale służą zwiedzaniu regionu Elbe-Elster-Land. Wyprawa
rowerowa szlakiem „węgla, wiatru i wody“ gwarantuje cudowny widok na rozległy kra-
jobraz. Wycieczka ta obejmuje zabytki kultury przemysłowej, takie jak most przerzutowy
F60 czy fabryka brykietu „Louise“ wraz ze starymi młynami wodnymi i wiatrakami.
Kwitnące wrzosowiska w Parku Przyrody Niederlausitzer Heidelandschaft pozwalają
doświadczyć piękna przyrody.
info@elbe-elster-land.de
www.elbe-elster-land.de

Spreewelten Bad – rozrywka i relaks
3 KWADRAT NA MAPIE

Pośrodku Szprewaldu możliwa jest niepowtarzalna za-
bawa wodna: pływanie z prawdziwymi pingwinami. W
ogrzewanym basenie zewnętrznym, oddzielonym jedy-
nie szybą, obserwować można zaciekawionych kom-
panów zabawy we frakach. Wewnątrz obiektu czekają
na zdobycie dwie olbrzymie zjeżdżalnie – jedna w
całkowitej ciemności. Po kąpieli w basenie ze sztuczną
falą oraz w górskim potoku przychodzi czas na relaks
w rzymskich termach. Ciepła solanka jest przyjemna
dla ciała i wzmaga apetyt na dalszy relaks. W strefie
saun znajduje się 14 różnych saun tematycznych.
Sauny, które znajdują się na zewnątrz, zachwycają rzeźbami w drewnie. Pod ogrom-
nym stogiem siana słychać legendy dobiegające z jamy „Lutki-Höhle“. Każdy wy-
bierze coś dla siebie z szerokiej oferty masaży oraz oferty wellness. A dzień
zakończyć można miło kieliszkiem wina przy kominku…

Spreewelten Bad
Alte Huttung 13 · 03222 Lübbenau/Spreewald
Tel.: +49 3542 894160
www.spreewelten-bad.de

D7
Kościół Paula Gerhardta w Lübben

4 KWADRAT NA MAPIE

Późnogotycki Kościół w rynku jest charakterystycznym
elementem panoramy miasta Lübben. Jest to kościół
halowy, trzynawowy, wzniesiony w połowie XVI wieku
w miejsce wcześniejszego budynku. W 1931 roku naz-
wano go imieniem Paula Gerhardta, najważniejszego
po Marcinie Lutrze poety religijnego, który aż do śmierci
w 1676 roku pełnił posługę archidiakona Lübben i zos-
tał pochowany w tutejszym prezbiterium. Jego teksty
były znane na całym świecie i do dziś nie straciły nic z
żywotności i aktualności przekazu. Do skarbów
kościoła należą eksponaty sztuki sakralnej z kamienia
wapiennego, portal z płaskorzeźbami ważnych dostojni-
ków kościoła oraz bogate zdobienia wersetami z pieśni
i witrażami słynnych współczesnych Paulowi Gerhard-
towi. Podczas wejścia na wieżę kościoła miejscowy strażnik informuje turystów o
jej bogatej historii i odkrywa przed nimi fantastyczny widok na miasto i atrakcyjne
otoczenie.

Paul-Gerhardt-Gemeinde Lübben (Spreewald)
(Kościół Paula Gerhardta w Lübben/Spreewald)
Paul-Gerhardt-Str. 2 · Gemeindebüro · Tel.: +49 3546 3122
kirchenkreis.luebben@arcor.de · www.paul-gerhardt-luebben.de
www.paul-gerhardt-verein-luebben.de

D6
Kościół Schinkela w Straupitz/Spreewald

5 KWADRAT NA MAPIE

To, co w tym Kościele szczególnie przykuwa uwagę, to nie
jego powierzchnia, zapewniająca miejsce dla 1000 wier-
nych, lecz rodzaj jego konstrukcji. Wiąże się to z bu-
downiczym Karlem Fryderykiem Schinkelem, który w
pierwszej połowie XIX w. był najsłynniejszym budowniczym
i architektem w Prusach, a także w całych Niemczech.
Kościół został wybudowany według jego projektu w latach
1828 – 1832. Dziś zaliczany jest do najważniejszych bu-
dowli sakralnych Schinkela na wsi i stanowi jeden z naj-
bardziej znanych zabytków Dolnych Łużyc. Właścicielem
państwa stanowego Straupitz był od 1655 –1945 roku ród hrabiów von Houwald.
Rodzina ta brała czynny udział w budowie i finansowaniu kościoła. Schinkel przy-
jaźnił się z bratem inwestora, Ernstem von Houwaldem, znanym już w tamtych cza-
sach poetą. Imponująca a zarazem skromna budowla posiada niepowtarzalny
akcent w postaci zespołu wież. Dwie kwadratowe wieże liczą 40 m wysokości i są
dzięki temu widoczne już z oddali. Kościół Schinkela wzniesiono w stylu rzymskiej
bazyliki. We wnętrzu kościoła oprócz ambony, organów i ołtarza warto obejrzeć
wspaniale zdobione płyty epitafijne rodziny von Houwald.
Pfarramt der Ev. Kirchengemeinde Straupitz
(Parafia Kościoła Ewangelickiego w Straupitz)
Kirchstraße 5 · 15913 Straupitz/Spreewald
Tel.: +49 35475 496 · pfarramt@ev-kirchgemeinde-straupitz.de
www.schinkelkirche-straupitz.de

E7
PAŁAC W LÜBBENAU W SZPREWALDZIE

6 KWADRAT NA MAPIE

Oprócz liczącego dziewięć
hektarów parku pałacowego
oraz zespołu płacowego w
Lübben na obiekt składają się
historyczne budynki, takie jak
pałac, masztarnia, oranżeria,
czy kancelaria. Od 1621 roku
posiadłość należy do hrabiego zu Lynar i zalicza się do najchętniej obieranych celów
jednodniowych wycieczek, urządzanych przez wymagających turystów, którzy łączą
poznanie kultury z przyrodą. Pałac kryje w sobie czterogwiazdkowy hotel z czterd-
ziestoma czterema indywidualnie urządzonymi pokojami i suitami. W masztarni
znajdują się przestronne apartamenty wypoczynkowe, suity i pokoje dwuosobowe,
zapewniające komfortowy urlop w odtworzonym budynku z XVIII w. w konstrukcji
szachulcowej. Smakosze i koneserzy dokonają w tutejszych restauracjach kulinar-
nego odkrycia Szprewaldu. Zespół pałacowy stanowi wraz z założeniem parkowym
wspaniałe kulisy dla wielu świętowanych tu uroczystości. 

Schloss Lübbenau · (Pałac w Lübbenau)
Schlossbezirk 6 · 03222 Lübbenau
Tel.: +49 3542 8730 · Fax: +49 3542 873-666
info@schloss-luebbenau.de 
www.schloss-luebbenau.de

D7

Region Dahme-Seen 
Obszar Dahme-Seengebiet graniczy bezpośrednio z metropolią stołeczną Niemiec –
Berlinem, a dojazd do niego możliwy jest wszystkimi znanymi środkami transportu. Uroki
krajobrazu, historii i kultury najlepiej odkrywać korzystając z niezliczonych szlaków pies-
zych, rowerowych i wodnych. Mocno rozgałęziona sieć jezior licząca ponad 70 zbiorni-
ków wodnych oraz trasa wodna o długości około 80 km na rzece Dahme zapewnia
najlepsze warunki dla organizacji urozmaiconych wypraw lub spędzenia atrakcyjnego
urlopu tak w wodzie jak i na wodzie.
info@dahme-seen.de
www.dahme-seen.de

Region Seenland Oder-Spree
Region Pojezierze Odra-Szprewa zachęca wszystkich miłośników natury do przeżywa-
nia przyrody. Jego charakterystycznym elementem jest wszechobecna woda, czy to na
trzech nagrodzonych szlakach „Wędrowne Niemcy“ w Parkach Przyrody Schlaubetal,
Märkische Schweiz oraz w Krainie Odry, czy to na jednej z 14 tematycznych ścieżek
rowerowych, lub w końcu na łodzi. Do atrakcji kulturalnych należą liczne parki i pałace,
dworki i zamki. Liczni artyści zamieszkali na tym niepowtarzalnym obszarze Łęgów
Odrzańskich i zachęcają do odwiedzin. 
info@seenland-os.de
www.seenland-os.de

5755
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Tourismusverband Dahme-Seen e.V.
Bahnhofsvorplatz 5 · 15711 Königs Wusterhausen
Tel.: +49 3375 252019
Fax: +49 3375 252028

Tourismusverband Elbe-Elster-Land e.V. 
Markt 20 · 04924 Bad Liebenwerda 
Tel.: +49 35341 30652 
Fax: +49 35341 12672 

Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V. 
Ulmenstraße 15 · 15526 Bad Saarow 
Tel.: +49 33631 868100
Fax: +49 33631 868102

Na zamku odbywają się liczne imprezy kultu-
ralne, występy na wolnym powietrzu, imprezy
dla najmłodszych, wykłady, sympozja i wystawy
historyczne. W atelier zamkowych można pod-
ziwiać sztukę współczesną. 

Kloster Neuzelle - Klasztor w Neuzelle
Udajcie się Państwo w podróż śladami mnichów z za-
konu cystersów i odwiedźcie klasztor w Neuzelle. Warty
polecenia jest spacer po barokowym ogrodzie klasztor-
nym z oranżerią oraz spacer na górę Kuhlisch.

Museumspark Rüdersdorf               Park muzealny Rüdersdorf
www.museumspark.de
Schloss Neuhardenberg                  Zamek Neuhardenberg
www.schlossneuhardenberg.de
Gedenkstätte Seelower Höhen       Memorial / Museum Seelow Hill
www.gedenkstaette-seelower-hoehen.de
Dom Fürstenwalde                           Katedra Fürstenwalde
www.kirche-fuerstenwalde.de
Burg Storkow                                    Zamek obronny Storkow
www.storkow.de
Burg Friedland                                  Zamek obronny Friedland
www.friedland-nl.de
Flächendenkmal Eisenhüttenstadt   Zabytkowy zespół urbanistyczny
www.tor-eisenhuettenstadt.de
Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner  Muzeum Gerharta Hauptmanna 
www.gerhart-hauptmann.org


