1 Bismarcktoren in Burg

2 Burger Schlossberghof

3 Dissen/Dêsno

4 Havens in Burg

5 Heimatstube Burg (Spreewald)

De 27 m hoge uitzichttoren op een berg met slot
waarover vele sagen in omloop zijn werd tussen
1915–17 gebouwd, met bovendien een vestingwal
uit de pre- en vroegste geschiedenis. De toren biedt
een weids uitzicht over het Spreewaldgebied en is als symbool
van Burg een geliefd doel voor uitstapjes. In de unieke sfeer van
berg en slot vinden voor een betoverende natuurcoulisse buitengewone evenementen plaats zoals de 'Spreewald sagennacht' en
de 'Nacht van de pompoengeesten' met ensceneringen met lichten pyrotechniek (apr. –okt. dagelijks van 10 tot 18 uur geopend).

Beleef de natuur met alle zintuigen op het areaal van
de Schlossberghof. Hier worden kruiden en voedingsgewassen uit het Spreewald voorgesteld die in
de 'Kräuterey' worden geteeld en in de Spreewald
kruidenmanufactuur tot bijzonder lekkere hapjes worden verwerkt. Het informatiecentrum toont wetenswaardigheden
rondom het biosferenreservaat Spreewald, en met de natuur-belevenis-klok kunnen bezoekers hun zintuigen testen. Ook een voor
het Spreewald typische boerderij, het zogenaamde 'AnnemarieSchulz-Haus' uit 1726 kan regelmatig worden bezichtigd.

Een journalist schreef ooit: 'Zonder de talrijke
ooievaarsnesten, de prachtige kerk in vakwerk en
het liefdevol verzorgde streekmuseum zou Dissen
eigenlijk een dorp zoals vele andere dorpen zijn...'.
Op het domein van het streekmuseum (Heimatstube) in Dissen bevinden zich nog andere bezienswaardige en interessante plekken zoals Stary Lud – een kolonie uit de Slavische
middeleeuwen –, de tuin met geneeskundige en specerijplanten
en de gehernatureerde Spreeaue (landouw) die per fiets en begeleid door een gids kunnen worden ontdekt.

De vlieten vervingen ooit de straten. De houten schuit was het belangrijkste transportmiddel. Een boottocht is vandaag een must voor
iedere gast. Afgezien van de traditionele boottocht zorgt het
aanbod voor meer afwisseling en veelzijdigheid. Boottochten
rond een bepaald thema en in elk seizoen zorgen voor heel individuele indrukken van het Spreewald – zo is er de boot der zinnen, de tocht bij maneschijn, de spannende detectivetocht, een
boottocht bij open vuur en Glühwein (warme wijn) in de winter.
Vertrekpunten zijn de talrijke havens en bootshuizen in Burg.

Een met riet gedekt typisch spreewaldblokhuis bevat
een tentoonstelling die de moeite waard is. Ze verstrekt
een kijk op het historische en legendarische Burg: met
o. a. de onderwerpen kerkgeschiedenis, traditionele
ambachten, Sorbische/Wendische gebruiken en drachten. Bovendien is er een permanente tentoonselling over de geschiedenis van
de Spreewaldtrein. Naar aanleiding van het traditionele Heimatstubenfeest in september gaan oude gebruiken en het verleden in het
Dreiseitenhof aan de Spreehaven weer leven. Van Pasen tot okt.:
woe–zo 13–17 uur; nov.–maart: do–zo 12–16 uur.

Hier staat alles in het teken van de ontspanning: Een gezellige en
moderne sfeer, warmte en rust zorgen voor een ontspannend verblijf
middenin het UNESCO-biosferenreservaat Spreewald. De Spreewald
warmwaterbron is een badplaats met zouthoudend bronwater, die
alleen in het Spreewald te vinden is. Met zijn unieke architectuur
past het badhuis perfect in het landschap. Het waardevolle zouthoudend bronwater ontspringt in een diepte van 1350 m direct onder
het badhuis in Burg. De bad-, wellness-, sauna- en fitnessaanbiedingen zijn authentiek en op-en-top met het Spreewald verbonden.

In de geboortestad van de 'Kalauer' creëerden
de hier in de 19e eeuw actieve schoenmakers
grappen aan de lopende band en lachten om de
dubbelzinnigheid van menig woord. Schoenmakers verbreidden deze over de gehele wereld. De
redacteur Ernst Dohm nam ze op in het satireblad
'Kladderadatsch'. Zo veroverde het begrip 'Kalauer' zijn plaats in de volksmond. De schoenmakersjongens van
Calau nodigen u uit om op de sporen van de vroegere schoenmakers de stad te verkennen.

[E4] Bismarcktoren Burg (Spreewald)
Byhleguhrer Straße, 03096 Burg (Spreewald)
Tel.: +49 171 4112556, BurgimSpreewald.de

[E4] Schlossberghof
Byhleguhrer Straße 17, 03096 Burg (Spreewald)
Spreewälder Kräutermanufaktur Tel.: +49 35603 660

[F4] Heimatmuseum Dissen
OT Dissen, Hauptstr. 32, 03096 Dissen-Striesow
Tel.: +49 35606 256, dissen-spreewald.de

[E4] Touristinformatie in het Haus des Gastes
Am Hafen 6, 03096 Burg (Spreewald)
Tel.: +49 35603 750160, BurgimSpreewald.de

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

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

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

8 Altmarkt met apothekersmuseum

9 Gedenkplaats tuchthuis Cottbus

10 Moleneiland met dieselkrachtcentrale Cottbus

11 Park en kasteel Branitz

12 Staatstheater Cottbus

13 Stadsmuur met Sprembergtoren

14 Dierentuin van Cottbus

Ooit belangrijkste handelsplaats en oorspronkelijk
met vakwerkhuizen omsloten, is de Altmarkt in
Cottbus thans een indrukwekkend ensemble van
herenhuizen in Saksische barok en typische huizen
met puntgevel en zadeldak uit de 18e en 19e eeuw.
In het apothekersmuseum zijn in de meer dan 400 jaar oude
Löwenapotheke o.a. apothekersinrichtingen uit de 19e en 20e
eeuw, kruiden- en vergifkamer en geneesmiddelenkelder te zien.

Het centrum voor mensenrechten van Cottbus
leidt de gedenkplaats die is ontstaan in de vroeger
beruchte en grootste politieke gevangenis van de
DDR. De tentoonstelling 'Vierkante wolken – politieke hechtenis in het tuchthuis Cottbus van 1933 tot
1989' toont typische voorbeelden van politiek onrecht uit de tijd
van het terreurbewind van het nationaalsocialisme en de SEDdictatuur incl. gereconstrueerde cellen uit verschillende eeuwen.

Door een kunstmatig aangelegde gracht was
onderaan de slotberg een eiland ontstaan dat
vandaag nog de naam moleneiland draagt.
Op de plaats van de in 1882 afgebrande stadsmolen ontstond
1902/1903 de eerste elektriciteitscentrale van Cottbus. In 1927/28
werd de dieselkrachtcentrale als tweede stroomverzorgingsbron gebouwd. Het doet vandaag dienst als museum voor moderne kunst
en trekt de aandacht als actief gebruikt industrieel monument.

Hermann Fürst von Pückler-Muskau
(1785–1871) legde in Branitz een landschapspark aan volgens Engels voorbeeld. De piramide in het meer, de aardheuvel, is de begraafplaats
van de vorst. Het kasteel in late barok verstrekt met zijn deels origineel behouden gebleven interieur een in ruime mate authentieke indruk van de vorstelijke leefwereld. De gerestaureerde salons
horen tot de hoogtepunten van de adellijke wooncultuur.

Late jugendstil in perfectie. Er branden meer
dan 2000 lampen in 'Europa's mooiste theater
in jugendstil', die het gebouw op het Schillerplein sinds 1908 een heel bijzondere flair geven.
Rondleidingen en het bezoeken van opera, ballet, toneel of concert verschaffen een indruk van deze sprookjesachtige sfeer en
laten vaag vermoeden welke parel de mensen van Cottbus meer
dan 100 jaar geleden in hun stadscentrum optrokken.

Torens, poorten en poorthuizen helpen erbij de plattegrond van de oude binnenstad te herkennen. Munttoren en Sprembergtoren begrenzen het 1200 m lange
gedeelte van de oude wallen. De Sprembergtoren, het
symbool van de stad, werd in de 13e eeuw gebouwd en vormt met
bolwerk en poortgebouw de zuidelijke stadspoort. Hij kreeg de
tinnekroon in 1823–25 volgens de plannen van de bouwmeester
Schinkel. De Sprembergtoren is 31 m hoog en kan worden bezocht.

In het heerlijke parklandschap aan de Spree leven
meer dan 1200 dieren behorend tot 170 verschillende soorten en rassen. Olifanten, tijgers, luipaarden, lynxen, neusberen, verschillende soorten apen, zebra's,
antilopen, struisvogels, tapirs en een groot aantal steltlopers en
watervogels zijn er te ontdekken. Een groot gebied met huisdieren, kinderboerderij en diverse speeltuinen wachten uitnodigend. De parktrein heeft een halte direct aan de dierentuin.

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

[F4] Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus
Bautzener Str. 140, 03050 Cottbus
Tel.: +49 355 2901330, menschenrechtszentrum-cottbus.de

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

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

[F4] Staatstheater Cottbus
Schillerplatz 1, 03046 Cottbus
Tel.: +49 355 7824, staatstheater-cottbus.de

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

[F5] Tierpark Cottbus
Kiekebuscher Str. 5, 03042 Cottbus
Tel.: +49 355 35553060, zoo-cottbus.de
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20 Kasteeleiland Lübben

21 SpreeLagune Lübben

Luckau, 1276 voor het eerst in oorkonden genoemd, was
vanaf 1492 een van de hoofdsteden van de Neder-Lausitz.
De stad maakt indruk met haar liefdevol gerestaureerde
oude binnenstad en de uitgebreide tuinen en parken aangelegd
naar aanleiding van de tuinbouwtentoonstelling van de deelstaat
Brandenburg in 2000. De oude binnenstad heeft een 1800 m lange
stadsmuur. De Hausmannstoren met Georgenkapel, het classicistische
stadhuis, de herenhuizen met hun prachtige renaissancegevels en de
Nikolaikerk getuigen van de wisselvallige geschiedenis van de stad –
dat wordt eveneens duidelijk in het Neder-Lausitz-museum.

Fürstlich Drehna werd in 1477 voor het eerst
in oorkonden genoemd. De waterburcht
Fürstlich Drehna bestaat gedeeltelijk uit een
middeleeuwse burcht en werd na 1560 omgebouwd tot het huidige viervleugelgebouw. Na
1807 werd de landschapstuin door P.J. Lenné aangelegd, deze
werd in 1877 uitgebreid en in 1984 door de bruinkooldagbouw
gedeeltelijk vernield. Thans vormen oud en nieuw een geslaagde
creatie van tuinarchitectuur.

Dit natuurlijk Rest-Auwald (loofbos in waterrijk
gebied) in het midden van de stad valt vooral op
door de zeldzame vegetatie en zijn bestand van
nagenoeg 220 zomereiken met een hoogte tot
30 m. Dit loofbos verbindt de stadswijken van Lübben en nodigt
met zijn kronkelwegen en mooie plekken uit om te wandelen en
even stil te staan. De LiUBA-steen wijst op een Slavisch cultusoord. Ooit huldigde de Slavische volksstam van de Wenden
met gebed en offers de liefdesgodin LiUBA onder de aan haar
toegewijde eik.

Met de ongewone mix van middeleeuwse
verdedigingstoren, imposante wapenzaal en
renaissancekasteel krijgt men al een voorgevoel
van de wisselende geschiedenis van dit gebouw.
Binnen laat moderne techniek de oude residentiestad voor de
ogen van kleine en grote ontdekkers herleven. Hier is afgezien
van bekijken ook luisteren, aanraken en meedoen gewenst. De
voorvaderen komen aan het woord, er klinken koralen, en de
schatten liggen de bezoekers voor de voeten.

De toren van de hallenkerk in late gotiek heet al
eeuwenlang de gasten van de stad welkom, en de
naamgever vindt men wereldwijd in kerkelijke en
niet-kerkelijke gezangboeken. Haar internationale
faam als enige Duitse 'Liederkerk' heeft ze te danken aan het rijke interieur versierd met verzen van
liederen en glas-in-loodramen met bekende tijdgenoten van de
predikant Gerhardt. Tijdens het beklimmen van de toren met de
torenwachter verneemt u wetenswaardigheden en geniet u van
een fantastisch uitzicht.

In het midden van de stad verbindt het kasteeleiland op bijzonder mooie wijze natuur en cultuur
van het Spreewald. Met veel fantasie aangelegde wandelpaden en belevenisgebieden zoals
labyrint, klanktuinen, klimpiramides en grasterrassen nodigen
uit om te wandelen en te verblijven. Voor evenementen zoals de
bootsnachten van Lübben of de eilandmuziekzomer biedt het
openluchttheater van het kasteeleiland de perfecte omlijsting
voor muziek, dans, theater of kunst in de open lucht.

Tussen hoofdspree en de fiets- en wandelpaden op de Spreedam gelegen, biedt de SpreeLagune met kanorustplaats, natuurlijke zwemplaats, klimnetbrug en een vlottocht
actieve recreatie aan en in het water. Via de langste houten brug
van het Spreewald (toegankelijke zonder belemmeringen) zijn
kasteeleiland en het stadscentrum in slechts een paar minuten
bereikbaar. Zwemmen en zonnebaden in de strandzone ronden
het verblijf in de groene Spreewaldstadt Lübben af.

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

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

27 Openluchtmuseum Lehde – welkom in de
19e eeuw!

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

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

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

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

22 Waterspeelplaats Lübben

23 Biosferenreservaat Spreewald

24 Museumswarenhuis ontmoet Spreewaldtrein

25 Kasteel Lübbenau in het Spreewald

26 Zwembad Spreewelten – belevenis en recreatie

De waterspeelplaats met vlotten, kanalen,
graafmachines en waterval is een echte kindermagneet. Een keer piraat zijn of zoals Archimedes water transporteren met behulp van een schroef, sluizen
bedienen of gewoon naar hartenlust in de modder wroeten en
ploeteren – hier gaan alle wensen van waterratten in vervulling.
Ouders of grootouders kunnen de kunstwerken van modder
uitvoerig bewonderen terwijl ze in de groene coulissen van het
kasteeleiland ontspannen.

In het zuidoosten van Berlijn bevindt zich een in
Midden-Europa uniek landschap – het UNESCO-biosferenreservaat Spreewald. De bijzondere aantrekkingskracht heeft
het Spreewald te danken aan zijn parkachtig, door talrijke vlieten
doorsneden landschap. Het Spreewald is de levensruimte van een
rijke fauna- en florawereld. In 1990 werd het Spreewald tot biosferenreservaat verklaard, in 1991 kreeg het de UNESCO-status.

Maak een tijdreis in de Spreewaldstadt van voor
150 jaar, toen exotische producten zoals koffie,
cacao en specerijen op de schappen van de zaak
in koloniale waren hun geur verbreidden. Historische winkels en werkplaatsen van ambachtslieden, van de pelswerker tot de schoenmaker doen de 19e eeuw herleven. Daarnaast
doet de Spreewald-trein het hart van de techniekfans hoger slaan!
Verover de bedieningsstand van de stoomlocomotief 995703 en
zoek een gezellig plaatsje in de 'derde klas' van het jaar 1897.

Afgezien van het 9 ha. grote landschapspark geven historische gebouwen zoals kasteel, vorstelijke paardenstal, oranjerie en compagniebureau
vorm aan het beeld van het kasteelensemble in
Lubbenau. Sinds 1621 is het kasteelensemble in het bezit van de
graven van Lynar. Met kasteelhotel, vakantieresidentie, kasteelrestaurant LINARI en ROCCO'S Linari-bar is het thans een van de
meeste geliefde adressen voor dagjesmensen en vakantiegangers
die cultuur en natuur graag met elkaar verbinden.

Fabelachtig ontspannen in de saunawereld. De themagebonden sauna's met hun houtsnijwerk in het
Spreewald-saunadorp zijn echt fascinerend.
PINGUINE | BAD | SAUNA
14 verschillende themagebonden sauna's nodigen SPREEWELTEN
uit om te zweten. Een originele Spreewald-schuur
met knusse ligstoelen is perfect om te relaxen. De familietip in
de Spreewelten: zwemmen met pinguïns. In het verwarmde buitenzwembad kunnen de smokingdragers goed worden geobserveerd. Er staat een buitengewone familiedag te wachten.

[D3] Museum van de Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Spreewald-Museum, Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau/
Spreewald, Tel: +49 3542 2472, museums-entdecker.de

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

[D3] Spreewelten Bad
Alte Huttung 13, 03222 Lübbenau/Spreewald
Tel.: +49 3542 894160, spreeweltenbad.de

31 Ijzersmelterij- en visserijmuseum van Peitz –
drie tentoonstellingen onder één dak

32 Vestingtoren van Peitz – het oudste gebouw
van de vissers- en vestingstad Peitz

33 Recreatiepark Teichland: Veel te vernemen!
Veel te achterhalen! Veel te beleven!

De ijzersmelterijfabriek, het visserijmuseum en
een tentoonstelling over delfstoffen en fossielen
zijn ondergebracht in het historische ijzersmelterij- en visserijmuseum aan de vijvers van Peitz. Uniek zijn de
hoogovenhal en de nog ten dele functionerende gieterij-installatie
uit de 19e eeuw. Op ca. 200 m2 biedt het visserijmuseum plaats
aan een vijverdiorama, een aquarium en tentoonstellingsstukken
uit de lange traditie van de vis- en de karperkwekerij in Peitz. Een
natuurpad met instructieve bordjes door het vijvergebied maakt
het toeristisch aanbod af.

De vestingtoren in de historische oude binnenstad
boezemt ontzag in met zijn 6 m dikke muren en
massief tongewelf. Hij was het hoofdgebouw van het
oude burchtcomplex en later generaalstoren van de
vesting van Hans von Küstrin. Nu is hier een museum ondergebracht
met als zwaartepunt de geschiedenis van de vesting. Een multimediale tentoonstelling met fluisterfiguren en digitale kaarttafel vertelt over
de vestingbouw in Peitz. De feestzaal wordt gebruikt voor concerten,
festiviteiten en huwelijksvoltrekkingen. Vanaf de ongeveer 35 m hoge
barokke dakruiter heeft men een heerlijk uitzicht naar alle kanten.

Met 18 attracties voor groot en klein zorgt het recreatiepark
vijverland voor veel afwisseling. Razendsnelle vakantiepret belooft de afdaling op de tubingbaan met haar 4 sterk oplopende bochten. Kolossale beelden van goden fascineren in het
Slavische rijk der goden (Götterhain). Voor spanning zorgt het 2000
m2 grote labyrint dat aan de voet van de 50 m hoge uitzichtstoren
te vinden is. De meest geliefde attractie echter is de 900 m lange zomerrodelbaan. De sky-dive en de water-walkingballen zijn de meest
recente veroveringen van het park. Een grote verscheidenheid aan
evenementen maken dat een bezoek altijd de moeite waard is.

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

[F4] Erlebnispark Teichland
OT Neuendorf, Zum Erlebnispark 1, 03185 Teichland
Tel.: +49 35601 909023, erlebnispark-teichland.de

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

29 Vloeibaar goud uit Straupitz – Hollandse
windmolen

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

30 Schinkelkerk te Straupitz/Spreewald

In Straupitz staat de laatste drievoudig producerende koren-, olie- en zaagmolen in Europa. Wie
de molen binnenkomt, voelt zich honderd jaar
terugverplaatst. De door wind- of motorkracht
aangedreven techniek lijkt de bezoeker wel een
wonder. Men kan de olieslagers bij het zware werk toekijken,
intussen worden toelichtingen gegeven en de vers geperste
lijnolie kan worden geproefd.

Wat aan de kerk opvalt is niet haar voor 1000
personen berekende grootte, maar haar bouwstijl.
Deze is toe te schrijven aan de bekende bouwmeester Karl Friedrich Schinkel. De kerk werd volgens zijn plannen tussen 1828 en 1832 gebouwd.
Het graafschap von Houwald was van 1655–1945 eigenaar van
het landgoed Straupitz. De familie was toonaangevend bij de
bouw en financiering van de kerk. Het imposante en toch sobere
gebouw trekt vooral de aandacht met zijn torens.

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

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

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

35 Kanow-molen van Sagritz

36 Tropical Islands

37 Spreewälder privébrouwerij 1788

De huidige Kanow-molen werd in 1815
door Christian Kahnow uit Nowa Niva/Neu
Zauche (eertijds Kanno-Mühle) op een veiling
gekocht. De molen komt voort uit de sinds de 13e eeuw bestaande 'Wuschak'-molen, die aan het Wendische dorp Zagorica
(nederzetting achter de berg) stond. De originele watermolen
kan tijdens de openingsuren worden bezichtigd en is nog steeds
in werking. Momenteel wordt daar fijne en smakelijke lijnolie
geperst, die daar kan worden gekocht.

Met Tropical Islands is de droom van een
tropisch eiland midden in Europa werkelijkheid geworden. In
de grootste vrijdragende hal ter wereld strekt zich op 66.000
m2 een unieke vakantiewereld uit – slechts 60 km van Berlijn.
De grote aantrekkingskracht gaat bovendien uit van het buitengebied Tropical Islands AMAZONIA. Dit reusachtig areaal van
35.000 m2 heeft meerdere zwembaden, uitgebreide ligstoel- en
sportvlakken, talrijke waterattracties en recreatiemogelijkheden
voor het hele gezin en is bovendien het hele jaar geopend. Ga
met ons op een fantastische reis – naar AMAZONIA!

In de tijd van de Wenden bevond zich bij Schlepzig/Słopišïa het burchtcomplex van de
Wendenvorst Wussilo, die als sagenfiguur
in de volksmond levendig is gebleven. In
1374 wordt Hans Schenbub eigenaar van een ijzeren hamer
voor de zodenertswinning genoemd en vult het gebied van het
burchtcomplex op met de slak. Op de slak ontstaat in 1788 een
gasthof met distilleer-, tap- en brouwvergunning. Thans brouwt
de brouwmeester Spreewälder Pils, Spreewälder Dunkel, Zwickel
en Hefeweizen (handmatig gebrouwd) of de Maibock.

[B3] Kanow-Mühle Sagritz
Kanow-Mühle 1, 15938 Golßen
Tel.: +49 35452 507, kanow-muehle.de

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

[C2] SPREEWALDRESORT 'Seinerzeit'
Dorfstraße 53, 15910 Schlepzig
Tel.: +49 35472 6620, seinerzeit.de

6 Spreewald Therme – het
zoutwaterbad in de natuur

In het oudste openluchtmuseum van
Brandenburg ontdekt u het leven in
het Spreewald in de 19e eeuw. De
medewerksters van het museum die de
gasten verwelkomen dragen de typische
drachten uit het Spreewald. Ze nemen u mee naar de vier historische boerderijen die afkomstig zijn uit verschillende regio's van
het Spreewald. Hier krijgt u origineel ingerichte boerderijen te
zien, ontdekt u een familiebed waar werkelijk het hele gezin in
paste. U verneemt spannende details over historisch handwerk
of u gaat een kijkje nemen in de oudste bootsbouwerwerkplaats
van het Spreewald.
Op de belevenisplaatsen in het openluchtmuseum Lehde kan
het hele gezin ouderwetse taken aanpakken die vroeger deel
uitmaakten van het leven van iedere dag: op de wasplaats wordt
met zeep en wasbord het linnen weer wit. Ook stadskinderen
mogen in de koestal het melken oefenen of proberen op klompen te lopen. Touwtjespringen en steltlopen zorgden 100 jaar
geleden al voor pret, en het hooibed nodigt uit om te dromen.
Openingstijden:
dagelijks van 10–18 uur (april–september)
dagelijks van 10–17 uur (oktober)

[D3] Museum van de Landkreis Oberspreewald-Lausitz,
Freilandmuseum Lehde
OT Lehde, An der Giglitza 1a, 03222 Lübbenau/Spreewald
Tel.: +49 3542 871508 o. -2472, museums-entdecker.de

39 Kasteelensemble Vetschau/Spreewald

40 Wendisch-Duitse dubbele kerk

De Slavenburcht Raddusch is een nagebouwd
weer van de Slavenstam van de Lusizi uit de vroege
Middeleeuwen 9e/10e eeuw. Aan de buitenkant een het origineel
getrouwe archeologische reconstructie, binnenin een bezienswaardige tentoonstelling over 12 000 jaar geschiedenis van de NederLausitz. Vondsten van het stenen tijdperk tot de Middeleeuwen
worden op moderne wijze voorgesteld. Speciale tentoonstellingen,
een groot terrein met speelpleinen en tijdbrug alsmede restaurant
en burchtwinkel bieden voor elk wat wils.

In het in 1540 gebouwde renaissancekasteel laten
enkele kamers ondanks diverse bouwmaatregelen
het oorspronkelijke kruisgewelf zien. Bezichtig de
ridderzaal met haar prachtige muurschilderingen
en de wondermooie Steinway-vleugel uit 1920.
In de wapenzaal krijgt u wetenswaardigheden te horen over het
stadswapen en de spectaculaire vondst van de wapenoorkonde.
In de tot het kasteelensemble behorende kasteelremise vindt u de
toeristeninformatie en de tentoonstelling 'Geschichten vom Heiraten' (vertellingen over het trouwen).

Ontdek het in Duitsland unieke gebouwencomplex en verneem de historische bijzonderheden
daarvan. De sobere Wendische dorpskerk staat
muur aan muur met de rijk ingerichte stadskerk
in late barok – verbonden zijn ze door een sacristie en een gemeenschappelijke kerktoren. In de Wendische kerk heeft op de dag van
het open monument een kerkdienst plaats in de taal van de Wenden
en feestelijke concerten. De Duitse kerk wordt na omvangrijke
restauratie weer regelmatig gebruikt.

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

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

[D4] Förderverein Wendische Kirche e.V.
Kirchplatz 1, 03226 Vetschau/Spreewald
(Hartmut Bott), Tel.: + 49 35433 39 27, kirche-vetschau.de

38 Slavenburcht Raddusch – archeologie
in de Neder-Lausitz

7 Calauer Witzerundweg (het grappenpad)

[C3] SpreeLagune Lübben
(voor auto's via parkeerplaats Am Burglehn)
Ernst-von-Houwald-Damm 15
15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: +49 3546 3090, luebben.de

28 Märkische Heide in het Unterspreewald
De natuur biedt een wisselspel van weidse beemden
met diepgroene weiden en dichte loof- en pijnboombossen. Idyllische meren nodigen uit om te zwemmen. Overnachten is in kleine pensions, vakantiewoningen en op
kampeerterreinen mogelijk. Geniet van de typische Spreewaldgerechten en luister naar wat de gastgevers over de historische
plaatsen vertellen. Wat de heide in de mark Brandenburg met haar
kleine dorpen zo sympathiek maakt is de rust, de ingetogenheid
en de vriendelijke mensen die van hun geboortestreek houden.
[D2] Touristinformation Märkische Heide
OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13 a, 15913 Märkische Heide
Tel.: +49 35471 85113, maerkische-heide.de

34 Wendisch-Duits streekmuseum
in Jänschwalde
Tweetaligheid en drachten, oude gebruiken
en traditioneel handwerk – u beleeft het
oorspronkelijke van de geboortestreek van de Sorben/Wenden.
Een hoogtepunt van de omvangrijke collectie van drachten van
Sorben/Wenden is de voorstelling van het unieke kerstgebruik,
van het Jänschwalder kerstkind. Talrijke tentoonstellingsstukken
over handwerk en landbouw doen de dorpsgeschiedenis herleven. De keramiektentoonstelling 'In het vuur geboren/We wognju naroÉona' toont meer dan 1000 stukken uit drie eeuwen uit
de Lausitz.
[G3] Wendisch-Deutsches Heimatmuseum Jänschwalde
Kirchstraße 11, 03197 Jänschwalde
Tel.: +49 35607 749928, tourismus.peitz.de
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OT Raddusch, Lindenstr. 1, 03226 Vetschau/Spreewald
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facebook.com/spreewald.de
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www.tropical-islands.de

Legenda

Direct bereikbaar via de A13, afslag Staakow
treinstation Brand Tropical Islands met gratis shuttle bus

Het Tropical Islands resort,
een unieke tropische beleving, waar plezier en ontspanning
gedurende het gehele jaar centraal staan!
AMAZONIA: 35.000 m2 buitengebied

Toeristeninformatie met kwaliteitszegel/toeristeninformatie
Vertrekpunt voor bootsvaarten
Museum
Camping
Fietsbox (Cottbus)
Stad met historische stadskern
Internationale natuurtentoonstelling Lieberoser Heide
Spoorlijn met station
Bezoekerscentra
UNESCO-biosferenreservaat Spreewald
Landschapspark Neder-Lausitz landrug
Landschapspark Dahme-Heidenseen
Fietsroutes door het Spreewald
Augurkenroute***
Spreefietsroute ****
Dahmefietsroute ****
Fürst-Pückler-weg ***
Mijnbouwroute Neder-Lausitz***
Fietsroute 6 historische stadskernen
Tour Brandenburg ****
Kraanvogelroute

Strand, water, palmbomen, iedere dag 26 C
en unieke overnachtingsmogelijkheden
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het Spreewald

