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Det 27 m høje udsigtstårn på det sagnomspundne
Schlossberg, et ur- og forhistorisk voldanlæg, blev
bygget i 1915-17. Derfra har man et fantastisk udsyn
ud over Spreewald-landskabet, og det er som vartegn
for kurstedet Burg et populært udflugtsmål. I Schlossbergs enestående omgivelser finder usædvanlige arrangementer
som ”Spreewälder Sagennacht” og ”Nacht der Kürbisgeister” sted
i en fortryllende naturkulisse med effektfulde lys- og pyrotekniske
iscenesættelser. (Apr.- okt. daglige åbningstider fra kl. 10 – 18)

Hvis man vil flygte fra hverdagens stress, kan man på
kurstedet Burg (Spreewald), i hjertet af UNESCO-biosfærereservatet Spreewald, finde sit gemmested med ro
og velvære. Gæsterne sætter stor pris på magien i Spreewald-landskabet, de utallige muligheder for at bevæge sig i den friske luft
eller simpelthen bare nyde den luksus at være langsom. At opleve
noget specielt, med forbløffelse at betragte de vidunderlige dragter
og traditioner, at lære om næsten glemte håndværk eller dykke ned
i Spreewald’s sagnverden ved ”Spreewälder Sagennacht” i pinsen –
hvis man søger dette, gør man et fund i Burg.

„Dissen ville faktisk være en helt normal landsby,
hvis det ikke var for de mange storkereder, de
meget smukke bindingsværkskirker og det nydeligt indrettede hjemstavnsmuseum…”, skrev en
journalist engang. I Dissen finder man også andre
seværdige og interessante steder som Stary Lud – et frilandsmuseum fra den slaviske middelalder, haver med læge- og krydderurter og det restaurerede Spreeaue, som man f.eks. også kan se
på guidede cykelture.

I sin tid fungerede floderne som veje.
Træbåden var det vigtigste transportmiddel.
I dag er sejlturen et must for alle gæster. Ud
over den traditionelle sejltur er tilbuddene blevet mere afvekslende og alsidige. Tematiske sejlture på alle årstider giver mulighed
for helt individuelle indtryk af Spreewald – hvad enten det er
på sansernes båd, en måneskinstur, en spændende krimisejltur,
en pejse- eller gløggsejltur om vinteren. Udgangspunktet er de
talrige havne og bådhuse i Burg.

I et stråtækt Spreewald-typisk bjælkehus findes en lille
men fin udstilling. Den giver et interessant indblik i det
sagnomspundne Burg, hvor man mærker historiens
vingesus: bl.a. med temaerne kirkehistorie, traditionelt
håndværk, sorbisk/vendisk skik og brug og dragter. En anden
permanent udstilling formidler historie og historier om Spreewaldbanen. Ved den traditionelle hjemstavnsstuefest i september
levendegøres gamle folkeskikke og historie i den trelængede gård
ved Spreehafen. Åben: påske-okt.: ons-søn kl. 13-17, nov.-mar.:
ons-fre kl. 12-16.

Her er alt i afslapningens tegn: En behagelig
atmosfære, moderne omgivelser, varme og ro
giver dig et afslappende ophold midt i UNESCO-biosfærereservatet
Spreewald. Spreewald kurbadeanstalt er en varm kilde, som kun
kan findes i Spreewald. Med sin enestående arkitektur passer
kurbadeanstalten rigtig fint ind i landskabet. De værdifulde varme
kilder udspringer i 1.350 meters dybde direkte under kurbadeanstalten i Burg. Bade-, wellness-, sauna- og fitnesstilbud er autentiske
og i høj grad forbundet med Spreewald.

[E4] Bismarckturm Burg (Spreewald)
Schmogrower Str., 03096 Burg (Spreewald)
Tlf.: +49 171 4112556, BurgimSpreewald.de

[E4] Turistinformation i „Haus des Gastes“
Am Hafen 6, 03096 Burg (Spreewald)
Tlf.: +49 35603 750160, BurgimSpreewald.de

[F4] Heimatmuseum Dissen
OT Dissen, Hauptstr. 32, 03096 Dissen-Striesow
Tlf.: +49 035606 256, dissen-spreewald.de

[E4] Turistinformation i „Haus des Gastes“
Am Hafen 6, 03096 Burg (Spreewald)
Tlf.: +49 35603 750160, BurgimSpreewald.de

[E4] Heimatstube Burg (Spreewald)
Am Hafen 1, 03096 Burg (Spreewald)
Tlf.: +49 35603 75729, BurgimSpreewald.de

[E4] Spreewald Therme
Ringchaussee 152, 03096 Burg (Spreewald)
Tlf.: +49 35603 18850, spreewald-therme.de

[D5] Calauer Info-Punkt
Cottbuser Str. 32, 03205 Calau
Tlf.: +49 3541 89580, calau.de

8 Altmarkt med apoteksmuseum

9 Mindesmærke for tugthus i Cottbus

10 „Mühleninsel“ med dieselkraftværk

11 Park & slot i Branitz

12 Statsteater i Cottbus

13 Bymur med Spremberger-tårnet

14 Dyrepark i Cottbus

Tidligere den vigtigste handelsplads og oprindeligt
omgivet af bindingsværkshuse viser Altmarkt sig i
dag som en imponerende samling af medborgerhuse
i saksisk barok og klassicistiske tagdryphuse fra det
18./19. århundrede. På apoteksmuseet kan man i det
over 400 år gamle løveapotek bl.a. se apoteksindretninger fra det
19./20. århundrede, urte- og giftkammer og lægemiddelkælder.

Menneskerettighedscenteret i Cottbus administrerer
mindesmærket, som er rejst i det tidligere, berygtede og største politiske fængsel i DDR. Udstillingen
„Karierte Wolken – politische Haft im Zuchthaus
Cottbus 1933-1989“ viser typiske eksempler på
politiske uretfærdigheder fra tiden med NS-terrorregimet eller
SED-diktaturet inkl. rekonstruerede celler fra forskellige årtier.

Da man anlagde en kunstig voldgrav, opstod
der en ø under Schlossberg, som stadig den
dag i dag har navnet ”Mühleninsel”. I stedet
for bymøllen, som udbrændte i 1882, opstod
det første elektricitetsværk i Cottbus i 1902/03. Dieselkraftværket
blev bygget i 1927/28 som en ekstra strømforsyningskilde. I dag
benyttes det som museum for moderne kunst og imponerer som
industrimindesmærke med aktiv anvendelse.

Hermann Fürst von Pückler-Muskau
(1785-1871) anlagde en landskabspark
i Branitz efter engelsk forbillede.
Søpyramiden, Tumulus, er fyrstens gravsted. Det senbarokke slot
frembyder med sit delvist originale, velbevarede interiør et stort
set autentisk indtryk af den fyrstelige levevis. De restaurerede sale
hører til højdepunkterne for adelig boligkultur.

Sen jugendstil til perfektion. Mere end 2.000
lamper er tændt i det „smukkeste jugendstilteater i Europa“ fra 1908 og giver huset på
Schillerplatz et helt specielt skær. Rundvisninger
og besøg af opera, ballet, skuespil eller koncerter giver et godt
indtryk af denne eventyragtige atmosfære, og man fornemmer,
hvilken juvel Cottbus-indbyggerne skabte midt i byens centrum
for mere end 100 år siden.

Tårne, porte og vagthuse tegner grundridset af
den gamle by. Münz-tårnet og Spremberger-tårnet
afgrænser den 1.200 m lange del af det gamle
voldanlæg. Spremberger-tårnet, byens vartegn, blev
bygget i det 13. århundrede og danner den sydlige
byport sammen med Bastei og porthuset. Tindekronen fik det i
1823-25 efter Schinkels planer. Spremberger-tårnet er 31 m højt
og kan besigtiges.

I det herlige parklandskab ved Spree-floden lever
mere end 1.200 dyr af 170 forskellige arter og
slægter. Man kan se elefanter, tigre, leoparder,
losser, næsebjørne, forskellige aber, zebraer,
antiloper, strudse, tapirer og et utal af vade- og
svømmefugle. Et stort husdyrsområde med kæledyrszoo og
flere legepladser lokker. Parktoget har et stoppested direkte
ved zoo.

[F4] Brandenburgisches Apothekenmuseum
Altmarkt 24, 03046 Cottbus, Tlf.: +49 355 23997
brandenburgisches-apothekenmuseum.de

[F4] Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus
Bautzener Str. 14, 03050 Cottbus
Tlf.: +49 355 2901330, menschenrechtszentrum-cottbus.de

[F4] Kunstmuseum Dieselkraftwerk
Am Amtsteich 15, 03046 Cottbus
Tlf.: +49 355 49494040, museum-dkw.de

[F5] Stiftung Fürst Pückler Museum Park & Schloss Branitz
Robinienweg 5, 03042 Cottbus
Tlf.: +49 355 75150, pueckler-museum.de

[F4] Staatstheater Cottbus
Schillerplatz 1, 03046 Cottbus
Tlf.: +49 355 78242424, staatstheater-cottbus.de

[F4] Spremberger Turm
Spremberger Str., 03046 Cottbus
Tlf.: +49 162 9705022, turmverein-cottbus.de

[F4] Tierpark Cottbus
Kiekebuscher Str. 5, 03042 Cottbus
Tlf.: +49 355 35553060, zoo-cottbus.de
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Luckau, første gang dokumenteret nævnt i 1276, var
fra 1492 en af hovedstæderne i Niederlausitz. Byen
betager med den yndigt restaurerede gamle bydel og de
kæmpestore have- og parkområder, som blev åbnet ved
”Landesgartenschau 2000”. Den historiske gamle bydel
er omgivet af en 1.800 m lang bymur. Hausmanns-tårnet
med Georg-kapellet, klassicistisk rådhus og medborgerhuse med prægtigt pyntede renæssance-gavle og Nikolai-kirken
vidner om byens skiftende historie – i Niederlausitz-museet er dette
ligeledes tydeligt.

„Fürstlich Drehna“ blev første gang dokumenteret nævnt i 1477. Vandslottet ”Fürstlich
Drehna” skjuler dele af en middelalderborg
og blev efter 1560 udbygget til det aktuelle firelængede anlæg. Efter 1807 fulgte anlægningen af landskabsparken ved P.J. Lenne, 1877 udvidet og 1984
delvist ødelagt af brunkulslejerne. Nu til dags smelter gammelt
og nyt sammen til en fantastisk skabelse inden for havekunst.

Denne naturlige, resterende flodeng med skov
midt i byen gør først og fremmest indtryk med
sjælden vegetation og sin bestand af ca. 220
stilkege med højder fra op til 30 meter. Den
forbinder Lübben’s bydele og indbyder med sammenslyngede
veje og smukke pladser til en spadseretur og en pause. LiubaStein fører hen til et slavisk kultsted. I sin tid hyldede slaverne
kærlighedsgudinden Liuba med bøn og offer under de hellige
egetræer.

Allerede den usædvanlige blanding af det middelalderlige forsvarstårn, imponerende våbensal
og renæssanceslot lader ane den omskiftelige
historie i dette hus. Indvendigt lader moderne teknik den gamle
residensby genopstå for øjnene af de små og store opdagere.
Her får man ud over at se også lyst til at høre, røre ved og være
med. Forfædrene taler, koraler lyder klart og skattene ligger for
fødderne af de besøgende.

Tårnet på den sengotiske halkirke har i århundrede
budt byens gæster velkommen, og dens navngiver
finder man verden over i kirkelige og verdslige salmebøger. Dens righoldige indretning med salmevers
og blyindfattede ruder fra den velkendte Gerhardts
fra samme tid skyldes dens internationale ry som den
eneste tyske „salmekirke“. Når man går op i tårnet sammen med
guiden, får man fortalt, hvad der er værd at vide, og nyder en
fantastisk udsigt.

Midt i byen forbinder den Spreewald’s natur og
kultur på særlig smuk vis. Fantasifuldt anlagte
vandrestier og oplevelsesområder som labyrint,
genlydshave, klatrepyramide eller græsterrasser
indbyder til spadsereture og pauser. Til arrangementer som „Lübbener Kahnnächte“ eller „Inselmusiksommer“ danner slotssøens
naturscene den perfekte ramme for musik, dans, teater eller
artisteri under åben himmel.

Placeret mellem hovedfloden Spree og
cykle- og vandrestierne på Spree-dæmningen giver SpreeLagune med kano-rasteplads, naturbadested,
klatrenetsbro og en flodoverfart aktiv afslapning ved og i vandet.
Via Spreewald’s længste træbro (handicapvenlig) kan man komme
til slotsøen og bymidten til fods på få minutter. At bade og sole
sig på strandarealet afrunder opholdet i den grønne Spreewald-by
Lübben.

[C3] Paul-Gerhardt-Kirche Lübben
Am Markt, 15907 Lübben (Spreewald)
Tlf.: +49 3546 3142, paul-gerhardt-luebben.de

[C3] Schlossinsel Lübben
Ernst-von-Houwald-Damm 15, 15907 Lübben (Spreewald)
Tlf.: +49 3546 3090, luebben.de

[C3] SpreeLagune i Lübben
(til personbil via parkeringsplads Am Burglehn)
Ernst-von-Houwald-Damm 15
15907 Lübben (Spreewald)
Tlf.: +49 3546 3090, luebben.de

27 Frilandsmuseet Lehde – Velkommen til det
19. århundrede!

[C4] Schlosshotel Fürstlich Drehna
Fürstlich Drehna, Lindenplatz 8, 15926 Luckau
Tlf.: +49 35324 3030, schloss-drehna.de

[C3] Spreewaldinformation Lübben
Ernst-von-Houwald-Damm 15, 15907 Lübben (Spreewald)
Tlf.: +49 3546 3090, luebben.de
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26 Spreewelten Bad – oplevelse og afslapning

Vandlegepladsen med flåder, kanaler, gravemaskiner og vandfald er en sand børnemagnet. At
prøve at være pirat eller som Archimedes transportere vand ved hjælp af en skrue, at betjene
sluser eller bare sjappe og plaske af hjertets lyst – her bliver alle
vandrotteønsker opfyldt. Kunstværkerne fra Pampe kan i høje
toner beundres af forældre eller bedsteforældre, mens de slapper
af i slotsøens grønne kulisser.

Sydøst for Berlin findes et landskab, som er enestående i Mellemeuropa – UNESCO-biosfærereservatet Spreewald. Spreewald’s specielle tiltrækning
ligger i dets parkagtige landskab, som er gennemløbet af talrige floder. Spreewald har et rigt dyre- og planteliv. I 1990 blev Spreewald
erklæret for biosfærereservat, og i 1991 fik det UNESCO-status.

Man kan komme på en tidsrejse i Spreewaldbyen for 150 år siden, da eksotiske produkter
som kaffe, kakao og krydderier duftede på
hylderne i kolonialvarebutikken. Historiske
forretninger og håndværkerværksteder fra buntmagere og til
skomagere vækker det 19. århundrede til live. Desuden får Spreewald-toget tekniknørdernes hjerte til at slå hurtigere! Indtag
lokomotivførersædet på damplokomotivet 995703 og sæt dig til
rette i ”træklassen” fra år 1897.

Ud over den ni hektar store landskabspark
præger historiske bygninger som slot, stalde,
orangeri og kontorer billedet af Lübbenau’s
slotsområde. Siden 1621 har ejendommen været ejet af greven
af Lynar. Med slotshotel, ferieresidens, slotsrestaurant LINARI,
Rocco’s Linari bar og parken hører det i dag til et af de mest
populære rejsemål for dagsturister og feriegæster, som ønsker at
forbinde kultur med natur.

Fantastisk afslapning i denne saunaverden. Oplevelsessaunaer med træudskæringer i Spreewald’s
saunaby virker meget fascinerende. 14 forskellige
PINGUINE | BAD | SAUNA
temasaunaer får dig til at svede. En original Spree- SPREEWELTEN
wald-lade opfordrer til afslapning med sine hyggelige
hvilezoner. Familietip i Spree-verden: Svøm med pingviner. I det
opvarmede udendørs bassin kan man betragte disse kjole-oghvidt dyr. En usædvanlig familiedag venter.

[D3] Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz,
Spreewald-Museum, Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau/
Spreewald, Tlf: +49 3542 2472, museums-entdecker.de

[D3] Schloss Lübbenau im Spreewald
Schlossbezirk 6, 03222 Lübbenau/Spreewald
Tlf.: +49 3542 8730, schloss-luebbenau.de

[D3] Spreewelten Bad
Alte Huttung 13, 03222 Lübbenau/Spreewald
Tlf.: +49 03542 894160, spreeweltenbad.de

30 Schinkel-kirke i Straupitz/Spreewald

31 Jernværks- og fiskerimuseum Peitz – Tre
udstillinger under et tag

32 Oplevelsesparken Teichland – Noget at lære!
Noget af udforske! Noget at opleve!

Jernværket, fiskerimuseet og en mineral- og
fossiludstilling er hjemmehørende i det historiske jernværks- og fiskerimuseum ved Peitz’s
dambrug. Højovnehallerne og det stadig delvist funktionsdygtige
støbeanlæg fra det 19. århundrede er enestående. På ca. 200 m²
huser fiskerimuseet et damdiorama, et akvarium og interessante
udstillingsgenstande fra Peitz’s lange tradition for dambrug og
karpeopdræt. En pædagogisk natursti gennem damområdet
fuldstændiggør turisttilbuddet.

Oplevelsesparken Teichland disker op med 18 afvekslende
attraktioner for store og små. Spændende fritidssjov er
garanteret med kørsel ned i dalen gennem 4 stejle kurver
på rutchebanen. Overdimensionerede store gudefigurer
fascinerer i den slaviske gudelund.
Det bliver rigtig
spændende i den 2000 m² store labyrint, som befinder sig
ved foden af det 50 m høje udsigtstårn. Den vel nok mest populære attraktion er den 900 m lange sommerkælkebakke. Parkens
nyeste anskaffelser er Sky-Drive og gå-på-vandet bolde. Meget
forskellige arrangementer indbyder hele tiden til et besøg.
[F4] Erlebnispark Teichland
Zum Erlebnispark 1, 03185 Neuendorf
Tlf.: +49 35601 909023, erlebnispark-teichland.de

28 „Märkische Heide“ i det nedre Spreewald
Naturen skifter mellem vidtstrakte marker med
dybgrønne enge og tætte løv- og fyrreskove. Idyllisk
anlagte søer lokker til badning og ophold. Man kan
overnatte i små pensionater, ferielejligheder og på
campingpladser. Du kan nyde de Spreewald-typiske
retter, og værtsfolkene fortæller gerne historier fra deres ofte historiske steder. Det der gør „Märkische Heide“ med sine små landsbyer så sympatisk, det er ro, stemninger og venlige mennesker, som
elsker deres hjemstavn og byder gæster hjerteligt velkommen.

[D2] Touristinformation Märkische Heide
OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13a, 15913 Märkische Heide
Tlf.: +49 35471 85113, maerkische-heide.de

33 Fæstningstårn i Peitz – Det ældste byggeri i
fiske- og fæstningsbyen Peitz
Fæstningstårnet i den historiske gamle bydel gør et
stort indtryk med op til 6 m murtykkelse og massive
tøndebuer. Det var hovedbygningen i det gamle
borganlæg og senere generaltårn i fæstningen i
Peitz. I dag er et museum hjemmehørende her.
En multimedie-udstilling med hviskefigurer og digitalt kortbord
beretter om byens historie. Den store festsal benyttes til koncerter,
festligheder eller bryllupper. Fra den ca. 35 m høje barokke tagrytter har man en herlig udsigt over byen og dens omgivelser.

[F3] Festungsturm, Festungsweg 2, 03185 Peitz
Tlf.: +49 35601 31962, tourismus-spreewald.peitz.de

29 Flydende guld fra Straupitz – hollændervindmølle
I Straupitz står Europas sidste, producerende trevejs-vindmølle med en korn-, olie- og savemølle.
Når man træder ind i møllen, føler man sig sat
hundrede år tilbage. De besøgende synes, at
teknikken, som drives af vind- og motorkraft, er
et vidunder.
Man kan betragte oliemøllernes hårde arbejde, som også forklares undervejs, og man kan også smage den friskpressede linolie.

Det, der først springer i øjnene ved kirken, er ikke
størrelsen til 1.000 personer, men konstruktionen.
Denne kan føres tilbage til den velkendte bygmester Karl Friedrich Schinkel. Ifølge hans planer
blev kirken bygget fra 1828 – 1832. Grevskabet
von Houwald ejede fra 1655 – 1945 standsherskabet Straupitz.
Familien var i høj grad involveret i byggeriet og financieringen af
kirken. Det imponerende og dog enkle byggeri får sit specielle
præg af tårnanlægget.

[E3] Holländerwindmühle Straupitz/Spreewald
Laasowerstr. 11 a, 15913 Straupitz/Spreewald
Tlf.: +49 35475 16997, windmuehle-straupitz.de

[E3] Pfarramt der Ev. Kirchengemeinde Straupitz
Kirchstr. 5, 15913 Straupitz/Spreewald
Tlf.: +49 35475 496, schinkelkirche-straupitz.de

[F3] Eisenhütten- und Fischereimuseum Peitz
Hüttenwerk 1, 03185 Peitz
Tlf.: +49 35601 22080, tourismus-spreewald.peitz.de

34 Kirke og kirkegård med gravmæler fra det
18./19. århundrede i det gamle Golßen

35 Schlepzig og „Groß Wasserburg“ i
Unterspreewald

36 Tropical Islands

37 Slotssamling i Vetschau/Spreewald

Rullestenskirken (14. årh.), som er bygget på
en slavisk borgmur, er en af de ældste kirker i
Niederlausitz. Indvendigt findes et enkelt alter
med prædikestol med triumfbuemotiv samt et
krucifiks i legemsstørrelse fra det 17. århundrede.
På den sydlige kirkegård kan man besigtige flere flot restaurerede
gravanlæg af sandsten fra det 18./19. århundrede.

Unterspreewald imponerer ved sin naturlige
uberørthed – tætte grønne skovbevoksninger og
små floder indbyder til vandretur langs vandet.
Fra begge steder kan man tage på rolige og oplevelsesrige sejlture. Man kan sætte sig ind i historien på det vendiske sted Słopišća
(Schlepzig) på bondegårdsmuseet, i den historiske kornmølle,
i bindingsværkskirken, på selve stedet og på den ældste kro i
Spreewald „Zum Unterspreewald“.

Med Tropical Islands er drømmen om en
tropisk ø midt i Europa blevet til virkelighed. I den største fritbærende hal i
verden findes på 66.000 kvadratmeter en enestående ferieverden
– kun 60 kilometer fra Berlin. Fra foråret 2016 byder udendørsarealet Tropical Islands AMAZONIA, som er åbent hele året, på
et kæmpestort areal på 35.000 kvadratmeter med flere pools,
vidtstrakte ligge- og sportsarealer, talrige vandattraktioner samt
afslapningsmuligheder for hele familien.

Slottet blev opført i 1540. På trods af mange byggetiltag i løbet af århundredet, har mange værelser
stadig en krydsbue. Ved en rundvisning får man
mange oplysninger om baggrunden. Riddersalen
med vægmalerierne og det gamle Steinway-flygel
er især seværdig. Våbentræet, malerierne over pejsen og de fire
årstider på sidevæggene har fra 2016 strålet i ny farveglans. Slotsremisen som turistinformation hører ligeledes til slotssamlingen.

[C2] Tourist-Information Schlepzig
Dorfstr. 26, 15910 Schlepzig
Tlf.: +49 35472 64025, schlepzig.de

[B2] Tropical Islands Management GmbH
Tropical-Islands-Allee 1, 15910 Krausnick
Tlf.: +49 35477 605050, tropical-islands.de

[D4] Schloss Vetschau/Spreewald
Schlossstr.10, 03226 Vetschau/Spreewald
Tlf.: +49 35433 777 55, vetschau.de/tourismus

[A2] Altgolßener Kirche
Ortsteil Altgolßen, 15938 Golßen
Telef. forhåndstilmelding:
Michael Freitag +49 35452 15948 o. +49 170 2363251

I „Kalauerens“ fødeby lavede skomagerne, som
arbejdede her i det 19. århundrede, vittigheder
i lange baner og spøgte med mange ords dobbelttydighed. Skomagerne spredte dem videre
ud i verden. Ernst Dohm gengav dem i satirebladet „Kladderadatsch“. Derved blev begrebet
„Kalauer“ styrket i folkemunde frem til i dag.
Calauer-skomagerdrengene inviterer dig til at udforske byen i de
tidligere skomageres spor.

21 SpreeLagune i Lübben

[B4] Tourismusverband Niederlausitzer Land e.V. Luckau
Nonnengasse 1 / Kulturkirche, 15926 Luckau
Tlf.: +49 3544 3050, luckau.de

[C3] Wasserspielplatz Lübben
Ernst-von-Houwald-Damm 15, 15907 Lübben (Spreewald)
Tlf.: +49 3546 3090, luebben.de

7 „Calauer Witzerundweg“

20 Slotssøen i Lübben

[C3] Stadt- und Regionalmuseum „museum schloss lübben“
Ernst-von-Houwald-Damm 14
15907 Lübben (Spreewald)
Tlf.: +49 3546 187478, museum-luebben.de

Ausstellungen und Infozentren
[D3] Lübbenau/Spreewald: Schulstr. 9
[E4] Burg (Spreewald): Schlossberghof, Byhleguhrer Str. 17
[C2] Schlepzig: Dorfstr. 52
spreewald-biosphaerenreservat.de, naturwacht.de

6 Spreewald kurbadeanstalt – saltvandsbad i
naturen

I Brandenburg’s ældste frilandsmuseum
kan du opleve livet i Spreewald i det 19.
århundrede. Medarbejderne på museet
byder gæsterne velkommen i den typiske Spreewald-dragt og tager dig med
ind i de fire historiske bondegårde, som stammer fra forskellige
regioner i Spreewald. Her kan du se ind i originalt indrettede
bondegårde, se en familieseng, hvor faktisk hele familien fandt
plads, høre spændende detaljer om historisk håndværk eller
kigge forbi i Spreewald’s ældste bådbyggerværksted. På oplevelsespladserne på frilandsmuseet Lehde kan hele familien prøve
gammeldags pligter, som tidligere hørte til hverdagen: På vaskepladsen bliver lagnerne hvide igen med sæbe og vaskebræt.
Også bybørn må forsøge at malke i kostalden eller prøve at gå
i træsko. Sjippetov og stylter var også sjovt for 100 år siden, og
halmsengen får dig til at drømme.
Åbningstider:
dagligt kl. 10 – 18 (april til september), kl. 10 – 17 (oktober)

Oplev din feriedrøm ...
... det er Spreewald!
På museer under den åbne himmel tilbage til livet i fordums tid.
Bemærkelsesværdige opdagelser, håndværkskunst, men også
mulighederne inden for helse kan betragtes med forbløffelse. Ved
uforglemmelige rundvisninger og arrangementer i den oprindelige
natur tager du et stykke Spreewald med hjem.
På agurkecykelstien kan du på 260 km finde mange seværdigheder og den oprindelige natur i Spreewald ved hjælp af pedalerne. Den meget godt udbyggede tur fører gennem UNESCObiosfærereservatet forbi maleriske floder, romantiske landsbyer
og traditionelle agurkemarker.
TURISTINFORMATION PÅ KONTORET FOR
TURISTFORBUNDET SPREEWALD
Raddusch, Lindenstr. 1 · 03226 Vetschau/Spreewald
Tlf.: +49 35433 72299 · Fax +49 35433 72228
spreewald.de · reiseservice@spreewald.de
facebook.com/spreewald.de
instagram.com/spreewald.de
twitter.com/_spreewald

[D3] Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz,
Freilandmuseum Lehde
OT Lehde, An der Giglitza 1a, 03222 Lübbenau/Spreewald
Tlf.: +49 3542 871508 eller -2472, museums-entdecker.de

38 „Slawenburg Raddusch“ – Arkæologi i
Niederlausitz
„Slawenburg Raddusch“ er et efterlignet tidlig
middelalderligt forsvarsanlæg fra slavestammen
Lusizi fra det 9./10. århundrede. Udvendigt en originaltro arkæologisk rekonstruktion, som indvendigt skjuler en seværdig udstilling
af mere end 12.000 år gammel historie fra Niederlausitz. Fund fra
stenalderen og frem til middelalderen præsenteres i moderne form.
Specialudstillinger, et stort udendørs areal med legepladser og
tidslinje samt restaurant og borgforretning har noget for enhver.

[D4] Slawenburg Raddusch – Archäologie in der Niederlausitz
OT Raddusch, Zur Slawenburg 1, 03226 Vetschau/Spreewald
Tlf.: +49 35433 55522, slawenburg-raddusch.de
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www.tropical-islands.de

Legende

Direkte ved motorvej A13, afkørsel Staakow

Tropical Islands Resort –
En enestående måde at opleve en tropisk ferie på.
Badesjov og feriefølelse hele året rundt.

Turistinformation med kvalitetssegl/turistinfomation
Afgangssted for både
Museum
Camping
Cykelboks (Cottbus)
Gæstecentre
UNESCO-biosfærereservat Spreewald
naturpark Niederlausitzer Landrücken
naturpark Dahme-Heideseen
By med historisk bykerne
Jernbanelinie med banegård
Rejseområde (Wirtschaftsraum) Spreewald

Åbning forår 2016

Cykelstier gennem Spreewald
Gurkenradweg***
Spreeradweg ****
DahmeRadweg ****
Fürst-Pückler-Weg ***
Niederlausitzer Bergbautour***
Radroute 6 Historische Stadtkerne
Tour Brandenburg ****
Kranichtour

Strand, vand, palmer, hver dag 26° C
og drømmeagtigt indkvartering

Kort tid på ferie

rne

6

Radrouten
Historische ke
Stadt

Über die Spreeaue zum Peitzer Teichland
Vom Heuschober zum Hochwald
Cottbus per Rad entdecken
Erntetour
Spreewälder Fisch Tour
Lübbenauer Gurkentour
Kornradenweg
Mit dem Rad zu den Störchen und Aueroxen
Tour zum Briesensee
Strand, vand, palmer, hver dag 26° C og drømmeagtigt indkvartering

Kort tid på ferie

Kun 60 km
fra Berlin

OPLEV SPREEWALD

www.spreewald.de
BŁOTA

Nedersorbisk betegnelse
for Spreewald

