
Dworzec kolejki wąskotorowej „Sandow”
Dworzec kolejki wąskotorowej w dzielnicy Cottbus – Sandow,  
jest równocześnie stacją pokazową pięknych lokomotyw 
wąskotorowych (parowych i elektrycznych).  Wjazd na parking 
możliwy jest od strony obwodnicy  Cottbus (Stadtring).

Kolejka wąskotorowa funkcjonuje w Cottbus już od 1954 roku. Na odcinku 3,2 km pokonuje ona 
trasę  łączącą z sobą najważniejsze atrakcje turystyczne południowej części Cottbus. Warto jest 
zatrzymać się przy Stadionie Przyjaźni (Energie Cottbus), przy parku „Spreeauenpark”, przy 
Ogrodzie Zoologicznym, jak również  przy Parku Księcia Pücklera w Branitz. Wycieczka kolejką 
przez najbardziej zielone tereny miasta jest tego naprawdę warta!

Park i Zamek Księcia Pücklera w Branitz 
Dzieło życiowe księcia Pücklera w postaci 
parku w Branitz, uważane jest za  apogeum 
sztuki ogrodniczej. Historyczne pomieszczenia 
zamku oraz masztalni dają możliwość wglądu 
w życie i twórczość wielkiego projektanta 
ogrodów, literatata oraz podróżnika. 
Wyjątkowe w skali europejskiej dwie piramidy, 
można podziwiać w zachodniej części parku.

Spreeauenpark
Tuż przy Centrum Targowym „MesseCottbus” 
znajduje się  „Spreeauenpark” - park 
stworzony w 1995 roku z okazji Krajowej 
Wystawy Ogrodniczej (BUGA). Piękne rozległe 
tereny tego parku,  z lasem z okresu 
trzeciorzędu, z ogrodem róż i rododendronów, 
jak również z pięknym nowoczesnym placem 
zabaw, zapraszają do rodzinnego wypoczynku 
i do zatrzymania się w tym miejscu na dłużej. 
Znajdująca się na terenie parku kawiarnia 
„Parkcafe”, zaprasza wszystkich na kawę, 
ciasto oraz inne kulinarne przysmaki. 

Ogród Zoologiczny
W pięknym krajobrazie parkowym pomiędzy 
Szprewą a Parkiem Księcia Pücklera w Branitz, 
znajduje się Ogród Zoologiczny z ponad 1150 
zwierzętami (160 gatunków). Atrakcją dla 
dzieci i dorosłych jest wspólne karmienie słoni 
– codziennie o godz. 14.30! Słonie zobaczyć 
można również jadąc naszą urokliwą kolejką 
wąskotorową. 
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Kolejka wąskotorowa
 w Cottbus

Przygoda dla dzieci i dorosłych!

Cennik 

 4,00 € bilet dla osoby dorosłej i młodzieży od 14 roku życia
 3,00 € bilet zniżkowy dla studentów oraz osób niepełnosprawnych
 2,00 € bilet dla dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia 
 7,00 € bilet rodzinny „1” (jedna osoba dorosła + max. 3 dzieci)
 10,00 €  bilet rodzinny „2” (dwie osoby dorosłe + max. 4 dzieci)
 1,00 € przewóz wózka dziecięcego lub psa
 1,00 € dopłata za przejazd kolejką z lokomotywą parową

Bilety upoważniające do przejażdżki kolejką wąskotorową, w 
miesiącach od kwietnia do października, są do nabycia na 
stacjach „Bahnhoff ZOO” oraz „Bahnhoff Sandower Dreieck”. 
Ich cena może ulec w następnych latach niewielkiej zmianie.  

Przejażdżki tematyczne oraz rozkład jazdy
− przejażdżki kolejką wąskotorową w okresie Świąt Wielkano-
 cnych (oprócz przygody związanej z wyprawą kolejką 
 wąskotorową, dzieci zaproszone są do wspólnego malowania 
 jaj wielkanocnych oraz do ich szukania)
− letnie przejażdżki przy blasku księżyca
− przejażdżki „Halloween”
− przejażdżki ze św. Mikołajem 

Aktualny rozkład jazdy kolejki wąskotorowej oraz terminarz 
przejażdżek tematycznych jest do wglądu na stronie internetowej: 
www.cottbusverkehr.de/fur-unsere-fahgaste/parkeisenbahn. 
W przypadku imprez tematycznych konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja biletów: parkeisenbahn@cottbusverkehr.de.

Parkeisenbahn Cottbus
Am Eliaspark 1
03042 Cottbus
www.pe-cottbus.de

Cennik 2013

"Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" 
"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"


