7 Ścieżka żartów w Calau

1 Wieża Bismarcka w Burgu

2 Zagroda na wzgórzu zamkowym w Burgu

3 Dissen/Dêsno

4 Przystań w Burgu

5 Izba ludowa w Burgu (Szprewald)

27 metrowa wieża widokowa została zbudowana
w latach 1915 - 1917 na spowitym legendą wzgórzu
zamkowym Schlossberg z wczesnohistorycznymi
wałami obronnymi. Wieża, z której rozpościera się wspaniały
widok na Szprewald jest wizytówką miejscowości uzdrowiskowej
Burg stanowiącej ulubiony cel wycieczek. W otoczeniu wzgórza
zamkowego organizowane są w naturalnej scenerii fascynujące
imprezy - „Szprewaldzka Noc Legend”, a także „Noc dyniowych
duchów” ze spektakularnymi efektami świetlnymi i pirotechnicznymi (od kwietnia do października, codziennie od 10 do 18).

Spotkanie z przyrodą w zagrodzie chłopskiej
na wzgórzu zamkowym. Tutaj poznamy zioła
i rośliny użytkowe Szprewaldu, obejrzymy ogródek
ziołowy i zwiedzimy szprewaldzką manufakturę
ziołową oferuącą specjalne smakołyki. W centrum
informacji turystycznej zdobędziemy wiedzę na temat rezerwatu
biosfery Las Szprewski, a Sensoryczny Zegar Natury umożliwi nam
poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami. Możliwe jest także
zwiedzenie typowej dla Szprewaldu chaty chłopskiej - „domu
Annemarie-Schulz“ z roku 1726.

Jak napisał pewien dziennikarz „miejscowość Dissen
byłaby całkiem normalną wsią, gdyby nie liczne
gniazda bocianie, piękny kościół ryglowy
i starannie prowadzone muzeum krajoznawcze...“.
W otoczeniu izby ludowej w Dissen leżą dalsze
warte obejrzenia obiekty i miejsca, takie jak Stary Lud - fragment
średniowiecznej osady słowiańskiej, ogródek ziół przyprawowych
i roślin leczniczych, a także renaturalizowany teren łęgowy nad
Szprewą, który można poznać w ramach wycieczki rowerowej
z przewodnikiem.

W dawnych czasach rzeki spełniały funkcję dróg.
Najważniejszym środkiem transportu była drewniana łódź. Dzisiaj przejażdżka łodzią to główna atrakcja dla każdego
turysty. Poza tradycyjnym spływem łodziami oferowany jest bogaty
i urozmaicony program dalszych atrakcji. Tematyczne spływy łodziami
w dowolnych porach roku umożliwiają zapoznanie się z przyrodą
Szprewaldu we wszystkich jej aspektach - na łodzi sensorycznej,
podczas wycieczki przy księżycu, w czasie frapującej wyprawy kryminalnej albo przy kominku lub grzańcu w zimie. Punktami startowymi
dla tych wypraw są liczne przystanie i przechowalnie łodzi w Burgu.

Typowa dla Szprewaldu drewniana chata kryta strzechą
mieści godną uwagi ekspozycję przedstawiającą owianą
legendą historyczną osadę Burg - historię kościoła,
tradycje rzemiosła, łużyckie/wendyjskie obyczaje i stroje
ludowe. Inna stała wystawa opowiada dzieje kolei Szprewaldzkiej.
Tradycyjne święto izby ludowej w gospodarstwie Dreiseitenhof
am Spreehafen w miesiącu wrześniu przypomina dawne obyczaje
i obrządki. Od Wielkanocy do października: środa do niedzieli
w godzinach 13 – 17; od listopada do marca: czwartek do niedzieli
w godzinach 12 – 16.

Tutaj wszystko stoi pod znakiem relaksu:
Przyjemna atmosfera, inspirujące otoczenie, ciepło i spokój
gwarantują odprężający pobyt w samym sercu rezerwatu biosfery
UNESCO Szprewald. Jedyna w swoim rodzaj architektura term
wtapia się doskonale w malownicze otoczenie. Cenna woda
solankowa pochodzi ze źródła leżącego na głębokości 1350 metrów
poniżej term w Burgu. Kąpiele relaksujące, strefy wellnessu i saun,
oferta fitnessu są w swojej autentyczności charakterystyczne dla
regionu.

[E4] Bismarckturm 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-striesow.de

[E4] Touristinformation im 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
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Stary Rynek miasta Cottbus, niegdyś najważniejszy
plac targowy otoczony pierwotnie kamienicami
ryglowymi, prezentuje się obecnie jako efektowny
zespół kamienic mieszczańskich w stylu saksońskiego
Baroku i klasycystycznych kamienic okapowych z XVIII/XIX wieku.
W muzeum aptekarstwa, w starej Aptece pod Lwem liczącej z górą
400 lat można obejrzeć m.i. sprzęty apteczne pochodzące z XIX/XX
wieku, spiżarnię ziołową i komorę trucizn, a także apteczną piwnicę.

9 Miejsce pamięci - więzienie „Zuchthaus”
w Cottbus
Centrum Praw Człowieka w Cottbus sprawuje pieczę
nad miejscem pamięci narodowej utworzonym w byłym
największym więzieniu dla więźniów politycznych
w NRD. Ekspozycja „Chmury w kratkę – więzienie polityczne w Cottbus 1933–1989“ naświetla typowe przykłady politycznego bezprawia w czasach nazistowskiego terroru i dyktatury
SED wraz z rekonstrukcją cel więziennych z różnych dziesięcioleci.

Sztuczny rów wykopany pod wzgórzem
zamkowym spowodował utworzenie wyspy
nazywanej do dziś wyspą młyńską. W miejsce
spalonego w roku 1882 młyna miejskiego powstała tutaj w
latach 1902/03 pierwsza elektrownia miasta Cottbus. Jako drugie
źródło energii elektrycznej zbudowana została w latach 1927/28
elektrownia spalinowa.

Książę Hermann von Pückler-Muskau
(1785–1871) założył w miejscowości
Branitz park krajobrazowy na wzorach
ogrodu angielskiego. Piramida na jeziorze, tzw. tumulus, jest
miejscem spoczynku księcia. Późnobarokowy pałac z zachowanym częściowo oryginalnym wnętrzem daje autentyczne
wyobrażenie o książęcej codzienności. Odrestaurowane salony
zamku są dowodami szczytu szlacheckiej kultury pałacowej.

Późna secesja w jej skończonej postaci.
„Najpiękniejszy teatr secesyjny Europy” rozświetla
z górą 2000 lamp nadając temu obiektowi przy
Placu Schillera od roku 1908 jego szczególny
charakter. Oprowadzanie z przewodnikiem oraz przedstawienia
operowe, baletowe, teatralne i koncerty pozwalają doświadczyć
bajecznej atmosfery tego miejsca i pojąć jaka perła kulturalna
powstała przed ponad 100 laty w samym centrum miasta.

Baszty, bramy i domy czatownie w ciągu murów
wyznaczają granice starego miasta. Baszta Mennicza
i Baszta Spremberg wyznaczają część murów obronnych
miasta o długości 1200 metrów. Wieża Spremberg,
wizytówka miasta, została zbudowana w XIII wieku i tworzy wraz z
basztą i nadbramiem południową bramę miejską. Cynkową koronę
wieża otrzymała w latach 1823–25 wg planów Schinkela. Wieża
Spremberg dostępna do zwiedzania ma 31 m wysokości.

W pięknym otoczeniu parkowym nas Szprewą żyje
ponad 1200 zwierząt różnych rodzajów i gatunków.
Tutaj spotkamy słonie, tygrysy, leopardy, rysie, ostronosy, różne gatunki małp, zebry, antylopy, strusie, tapiry, a także
liczne ptaki brodzące i wodne. Do odwiedzenia zaprasza także
rozległy obszar dziecięcego zoo ze zwierzętami domowymi, które
można głaskać i kilka placów zabaw. Parkowa kolejka szynowa
zatrzymuje się na stacji bezpośrednio sąsiadującej z zoo.

[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] Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst
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.: +49 355 49458649, turmverein-cottbus.de

[F5] Tierpark Cottbus
Kiekebuscher Str. 5, 03042 Cottbus
Tel.: +49 355 35553060, zoo-cottbus.de
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Luckau było od roku 1492 stolicą Łużyc Dolnych Głównym
atutem turystycznym jest szczególnie starannie odrestau
rowane stare miasto oraz kompleks parkowo-ogrodowy
przygotowany na krajową wystawę ogrodniczą w roku 2000.
Historyczny rdzeń miasta - starówka - jest otoczony murem
o długości 1800 m. Wieża mieszkalno-obronna z kaplicą Św.
Jerzego, klasycystyczny ratusz i kamienice mieszczańskie z bogato
zdobionymi renesansowymi szczytami oraz kościół Św. Mikołaja są
świadkami zmiennych losów miasta - czego można doświadczyć
także w muzeum Dolnych Łużyc.

Pierwsza historyczna wzmianka dotycząca Fürstlich
Drehna pochodzi z roku 1477. Zamek wodny Fürstlich Drehna składający się z części średniowiecznego
zamku warownego został w roku 1560 rozbudowany do obecnego zespołu czteroskrzydłowego. Po roku 1807
powstał tutaj park krajobrazowy wg założeń P. J. Lenne, rozszerzo
ny w roku 1877. W roku 1984 park został częściowo zniszczony
w wyniku rozszerzenia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.
Dzisiaj przeszłość i teraźniejszość tworzą atrakcyjny zespół sztuki
ogrodowej.

Ten naturalny las położony w środku miasta stanowi pozostałość lasu grądowego. Rośnie tutaj
wiele rzadkich roślin oraz ponad 220 dębów
szypułkowych o wysokości do 30 metrów. Łączy
on ze sobą części miasta Lübben, a jego kręte ścieżki i piękne
polany zapraszają do spacerów. Ustawiony tutaj monument
LiUBA upamiętnia miejsce kultu przedchrześcijańskich Słowian.
Słowiańskie plemię Wendów odprawiało tutaj modły i składało
ofiary bogini miłości LiUBA pod poświęconym tej bogini dębem.

Nietypowe połączenie średniowiecznej baszty
obronnej, imponującej sali herbowej i pałacu
renesansowego stanową dowód zmiennych
losów tego obiektu. Wewnątrz nowoczesne wyposażenie techniczne pozwala przywołać wygląd dawnego miasta rezydenckiego. Poza oglądaniem i słuchaniem można także dotykać eksponatów, a w ramach inscenizacji słowno-muzycznej wsłuchać się
w głosy przodków i brzmienie chorałów - u stóp zwiedzających
rozpościerają się skarby.

Wieża późnogotyckiego kościoła halowego od
stuleci wita gości miasta, a jego patron żyje nadal
w śpiewnikach kościelnych i świeckich całego świata.
Międzynarodową sławę jedynego niemieckiego
„kościoła śpiewu” budowla ta zawdzięcza wersom
pieśni uwiecznionym na wirażach twórców współczesnych Paulowi Gerhardtowi. Podczas zwiedzania wieży z przewodniczką
można uzyskać dalsze ciekawe informacje na temat kościoła
i podziwiać fantastyczną panoramę okolicy.

Wyspa położona w środku miasta łączy przyrodę
i kulturę Szprewaldu w szczególnie atrakcyjny
sposób. Fantazyjnie kręte szlaki spacerowe,
obszary relaksu i wytchnienia, takie jak labirynt,
ogród dźwięków, piramida wspinaczkowa, trawniki tarasowe
zapraszają do spacerów i odpoczynku. Podczas imprez takich
jak Lubińska Noc Łodzi lub Muzyczne Lato na Wyspie naturalna
sceneria wyspy zamkowej stanowi doskonałe ramy dla imprez muzycznych, tanecznych i teatralnych oraz artystycznych
występów w plenerze.

Położona między głównym biegiem Szprewy
oraz ścieżkami rowerowymi i spacerowymi
na tamie Szprewy SpreeLagune z przystanią
dla łodzi, naturalnym kąpieliskiem, siatkowym mostem wspinaczkowym, a także ofertą spływu na tratwach oferuje aktywny
wypoczynek nad wodą i na wodzie. Wyspę zamkową i centrum
miasta można stąd osiągnąć pieszo w ciągu kilku minut przez
najdłuższy bezbarierowy drewniany most w Szprewaldzie. Kąpiel
i opalanie w strefie plażowej uzupełniają program pobytu
w szprewaldzkim mieście zieleni Lübben.

[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] Spreewald-Service 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

[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

[C3] SpreeLagune Lübben (dla samochodów osobowych
przez parking Am Burglehn), Ernst-von-Houwald-Damm
1515907 Lübben (Spreewald), Tel.: +49 3546 3090, luebben.de
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28 „Märkische Heide” w Dolnym Szprewaldzie

Plac zabaw na wodzie z tratwami, łodziami,
czerparkami i wodospadem jest prawdziwym magnesem dla dzieci. Raz wystąpić w roli pirata lub
poznać jak działa śruba Archimedesa, otwierać i zamykać bramy
śluzy lub po prostu do woli pluskać się w wodzie - każde dziecko
znajdzie tutaj coś interesującego dla siebie. Dzieła sztuki ze
szlamu rodzice, dziadkowie i babcie mogą oglądać z bezpiecznej
odległości, odpoczywając w zielonym otoczeniu wyspy pałacowej.

Na południowy-wschód od Berlina rozciąga się
unikalny w środkowej Europie krajobraz - Rezerwat
Biosfery UNESCO Szprewald. Szczególny charakter
Szprewaldu związany jest z krajobrazem o akcentach założeń parkowych z licznymi kanałami. Szprewald to środowisko życia bogatego świata zwierząt i roślin. Szprewald został wpisany w roku 1990
na listę rezerwatów biosfery, a w roku 1991 uzyskał status UNESCO.

Zapraszamy do jedna podrózy w czasie, na
spacer po szprewaldzkim mieµcie sprzed 150 laty,
gdy z półek sklepiku kolonialnego dolatywały
zapachy egzotycznych produktów - kawy, kakao i
przypraw. Historyczne sklepiki i izby rzemieślników - od kuśnierza po
szewca - przywracają do życia XIX wiek. Nieopodal kolej szprewaldzka
przyprawi o szybsze bicie serca każdego entuzjastę techniki! Można
tutaj wspiąć się do kabiny lokomotywy parowej 995703 lub usiąść
w przytulnym wagonie klasy drewnianej z roku 1897.

Wizerunek zespołu pałacowego w Lübbenau
determinują - poza dziewięciohektarowym
parkiem krajobrazowym - historyczne budowle, takie jak pałac, masztalnia, oranżeria i kancelaria. Od roku
1621 właścicielem tej posiadłości jest Graf zu Lynar. Z hotelem
pałacowym, rezydencją urlopową, restauracją LINARI i należącym
do restauracji barem ROCCO’S zespół ten należy dzisiaj do ulu
bionych celów podróży turystów jednodniowych i urlopowiczów,
którzy pragną połączyć spotkanie z kulturą z pobytem w przyrodzie.

Doskonały relaks w świecie saun. Sauny z bogatą
sznycerką w szprewaldzkiej wsi saun są naprawdę
fascynujące. 14 różnorodnych saun tematycznych
zaprasza wszystkich, którzy szukają odprężenia.
SPREEWELTEN
PINGUINE | BAD | SAUNA
Oryginalna szprewaldzka stodoła z przytulnymi
leżakami zapewnia perfekcyjny relaks. Dla rodzin na pływalni
Spreewelten: pływanie z pingwinami. W ogrzewanym basenie
zewnętrznym można wygodnie obserwować te zwierzęta we
frakach. Niezwykłe przeżycie dla całej rodziny.

Przyroda oferuje tutaj naprzemiennie rozległe
przestrzenie soczyście zielonych łąk, gęstych lasów
i idyllicznych jezior. Nocleg można znaleźć w małych
pensjonatach, na kwaterach prywatnych, a także
na polach kempingowych. Warto zakosztować typowych dla
Szprewaldu potraw i posłuchać opowieści gospodarzy o historii
tych urokliwych miejsc. Puszcza Brandenburska z jej małymi
wioskami jest szczególnie sympatyczna poprzez swój kojący spokój,
nastrojowość i przyjaznych ludzi kochających swoje rodzinne strony.

[D3] Museum des Landkreises 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

W najstarszym skansenie Brandenburgii
można dowiedzieć się, jak wyglądało
życie w Szprewaldzie w XIX wieku. Pracownice muzeum witają przybyłych gości
w typowych szprewaldzkich strojach
ludowych oprowadzając ich po czterech
historycznych zagrodach chłopskich pochodzących z czterech
różnych regionów Szprewaldu. Tutaj można oglądać oryginalnie
zagospodarowane chaty chłopskie, obejrzeć rodzinne łoże, które
faktycznie mogło pomieścić całą rodzinę, poznać interesujące
szczegóły dotyczące dawnego rzemiosła i zwiedzić najstarszy
warsztat szkutniczy w Szprewaldzie.

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

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

31 Muzeum hutnictwa i rybołówstwa w Peitz –
trzy ekspozycje pod jednym dachem

32 Wieża obronna w Peitz - najstarsza budowla
miasta rybaków i miasta-twierdzy Peitz

33 Park przygód Kraina Stawów (Teichland):
Poznaj! Przemierz! Doświadcz!

Muzeum hutnictwa i rybołówstwa oraz
ekspozycja minerałów i skamieniałości znajdują
się w zabytkowych hutach na obszarze stawów rybnych w Peitz.
Hala wielkich pieców i częściowo nadal funkcjonująca odlewnia
z XIX wieku są unikatowe. Na powierzchni 200 m² muzeum
rybołówstwa mieści dioramę stawową, akwarium i eksponaty
wywodzące się z długiej tradycji hodowli stawów i hodowli karpi
w Peitz. Szczególną popularnością wśród zwiedzających cieszą się
tradycyjne wypiekanie ciast waflowych oraz odlewanie cyny.

Wieża obronna położona w obrębie historycznej
starówki imponuje murami o grubości 6 metrów oraz
masywną kopułą o masie wielu ton. Był to główny
obiekt dawnego zamku warownego, a później generalna wieża twierdzy Hansa von Küstrin. Dzisiaj mieści się tutaj muzeum
historii umocnień. Multimedialna ekspozycja z informacjami słownymi
i mapą cyfrową przedstawia koleje budowy twierdzy w Peitz. W sali
bankietowej organizowane są koncerty, imprezy okolicznościowe
i wesela. Z barokowych wieżyczek położonych w strefie dachowej na
wysokości 35 metrów rozciąga się wspaniały widok na okolicę.

Park przygód Kraina Stawów (Teichland) oferuje 18 różnorod
nych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Jazda ze szczytu wzgórza
zjeżdżalnią rynnową z 4 ostrymi zakrętami gwarantuje doskonałą
zabawę. W gaju słowiańskich bożków wyglądają gości fascynujące
wielkowymiarowe figury. Ekscytująco robi się w labiryncie o po
wierzchni 2000 m² u podnóża 50-metrowej wieży widokowej.
Niewątpliwie największczą atrakcję stanowi jednak letni tor sanecz
kowy o długości 900 m. Pod koniec maja 2018 roku park przygód
obchodzi swoją 10. rocznicę. Z tej okazji zainaugurowana zostanie
nowa atrakcja: Zipline-Parcours o długości 450 m i wysokości 8 m.

[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

29 Płynne złoto ze Straupitz – młyn holenderski

30 Kościół Schinkela w Straupitz/Szprewald

W miejscowości Straupitz stoi ostatni w Europie
trójfunkcyjny młyn holenderski wytwarzający
mąkę, olej i tarcicę. Turysta zwiedzający obiekt
cofa się w czasie o stulecia. Urządzenia techniczne młyna napędzane siłą wiatru lub silnikiem
elektrycznym to prawdziwe techniczne unikaty.
Tutaj można poznać ciężką pracy młynarzy zajętych tłoczeniem
oleju i wysłuchać komentarzy na temat tego zawodu. Można
także posmakować świeżo wyciśniętego oleju lnianego.

W przypadku tego kościoła to co najbardziej rzuca
się w oczy to nie wielkość obliczona na 1000
wiernych, lecz konstrukcja. Projektantem kościoła
był znany budowniczy Karl Friedrich Schinkel.
Kościół zbudowano według jego planów w latach
1828 - 1832. Książęta rodu von Houwald byli w latach 1655–1945 władcami państwa stanowego Straupitz. Rodzina ta odegrała ważną rolę przy budowie i finansowaniu kościoła.
Imponującą, a przy tym skromną budowlę wyróżnia zwłaszcza
charakterystyczna sylwetka wież kościelnych.

[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 Młyn "Kanow-Mühle Sagritz"

36 Tropical Islands

37 Prywatny browar szprewaldzki 1788

Dzisiejszy młyn Kanow-Mühle został zakupiony na aukcji w roku 1815 przez Christiana
Kahnow z Nowej Niwy/Neu Zauche (dawniej
Kanno-Mühle) . Młyn ten wywodzi się z istniejącego już w XIII
wieku młyna „Wuschak“ położonego na terenie wendyjskiej wsi
Zagorica (osada za górą). Oryginalny młyn wodny, który można
zwiedzać w porach otwarcia, jest użytkowany do dzisiaj. Obecnie
jest w nim wytwarzany delikatny i smakowity olej lniany, który
można kupić w przyległym gospodarstwie.

Tropical Islands stanowią urzeczywistnienie
marzeń o tropikalnej wyspie w sercu Europy. Ta największa na
świecie hala samonośna mieści na powierzchni 66.000 metrów kwadratowych jedyny w swoim rodzaju świat urlopowy - w odległości
zaledwie 60 kilometrów od Berlina. Dodatkową atrakcję stanowi
czynna przez cały rok AMAZONIA na terenie otwartym wokół Tropical Islands na rozległej powierzchni 35.000 metrów kwadratowych, mieszcząca liczne baseny, rozległe strefy plażowe i sportowe,
różnorodne atrakcje wodne oraz inne oferty wypoczynkowe dla całej
rodziny. Zabierzemy Was w fantastyczną podróż - do AMAZONII!

W czasach Wendów pod miejscowością Schlepzig/
Słopišïa leżał zamek księcia wendyjskiego Wussilo,
który żyje nadal jako legendarna postać w podaniach ludowych.
Na terenie dawnej warowni wydobywana była od 1374 roku
ruda darniowa. Na warstwie szlaki pozostałej po wytopie żelaza
powstała w roku 1788 gospoda posiadająca prawa do pędzenia
i wyszynku alkoholu oraz do warzenia piwa. Dzisiaj piwowar
tutejszego browaru warzy piwo szprewaldzkie o typie pilzneńskim,
szprewaldzkie piwo ciemne, piwo Zwickel, piwo pszeniczne
i koźlaka majowego.

[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/Slopišća
Tel.: +49 35472 6620, seinerzeit.de

38 Gród słowiański Raddusch – archeologia
na terenie Dolnych Łużyc

6 Termy szprewaldzkie - kąpiel solankowa
w przyrodzie

Na placach tematycznych skansenu Lehde cała rodzina może
spróbować swoich sił wykonując normalne czynności dawno
minionego czasu:
W pralni mydło i tarka sprawią, że tkaniny odzyskają swoją
dawną biel. W oborze, także dzieci miejskie mogą spróbować
swoich umiejętności w dojeniu krów i przespacerować się
w drewniakach. Skakanka i szczudła były dobrą zabawą także
przed 100 laty, a siano w stodole obiecuje dobre sny.
Pory otwarcia:
Codziennie w godzinach 10 - 18 (kwiecień - wrzesień)
Codziennie w godzinach 10 - 17 (październik)

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

39 Zespół pałacowy Vetschau/Szprewald

40 Kościół wendyjsko-niemiecki

Gród słowiański Raddusch staniowi kopię dawnego
wczesnośredniowiecznego zamku warownego słowiańskiego
plemienia Łużyczan z IX/X wieku. Archeologiczna rekonstrukcja
zewnętrznie zgodna z oryginałem mieści we wnętrzu godną
obejrzenia wystawę, której tematem jest historia Dolnych Łużyc na
przestrzeni 12.000 lat ze znaleziskami z okresu epoki kamiennej aż
po średniowiecze. Oczekują tutaj gości wystawy specjalne, rozległy
teren przyległy z placami zabaw, ścieżka edukacyjna poświęcona
dziejom Dolnych Łużyc, a także restauracja i sklepik zamkowy.

W pałacu renesansowym zbudowanym w roku 1540
widoczne są w niektórych pomieszczeniach - mimo
wielu modernizacji - pierwotne sklepienia krzyżowe.
Warto zwiedzić tutaj salę rycerską z godnymi
obejrzenia malowidłami ściennymi i pięknym fortepianem Steinwey’a
z roku 1920. W sali herbowej oczekują zwiedzających interesujące
informacje na temat herbów miejskich oraz spektakularnego odnalezienia świadectwa herbowego. W remizie pałacowej należącej
do zespołu pałacowego mieści się ośrodek informacji turystycznej
i wystawa „Opowieści o ożenku”.

Jedyny w swoim rodzaju w Niemczech zespół
architektoniczny kryjący ciekawostki historyczne.
Skromny wendyjski kościół wiejski stoi tutaj
ściana przy ścianie z bogato wyposażonym
późnobarokowym kościołem miejskim - oba połączone ze sobą
zakrystią i wspólną wieżą kościelną. W kościele wendyjskim
odprawiane jest w dniu otwartych drzwi nabożeństwo w języku
Wendów, tutaj także urządzane są uroczyste koncerty. Także kościół
niemiecki jest po pracochłonnej restauracji ponownie regularnie
uczęszczany przez wiernych.

[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

W XIX wieku w rodzinnym mieście kalamburów
miejscowi szewcy opowiadali na wyścigi dowcipy,
których zabawność wynikała z dwuznaczności
słów. Stąd kalambury rozprzestrzeniły się po
świecie. Ernst Dohm uwiecznił je w magazynie
satyrycznym „Kladderadatsch“. W ten sposób
słowo kalambur utrwaliło się w mowie potocznej. Czeladnicy
z Calau zapraszają do odwiedzenia miasta śladami dawnych
szewców.

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

14 Ogród zoologiczny w Cottbus

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

34 Wendyjsko-niemiecki skansen
w Jänschwalde
Dwujęzyczność i tradycyjne stroje ludowe,
obyczaje i tradycje rzemieślnicze - tutaj
można zapoznać się z pradawną ojczyzną Łużyczan/Wendów.
Główną atrakcją bogatych zbiorów strojów ludowych Łużyczan/
Wendów jest ekspozycja jedynego w swoim rodzaju zwyczaju
bożonarodzeniowego z dzieciątkiem Chrystusowym z Jänschwalde,
znanego jako "Janšojski Bog". Eksponaty poświęcone rzemiosłu
i rolnictwu pozwalają poznać na żywo historię wsi. Ekspozycja
ceramiki „Zdrodzona w ogniu/We wognju naroźona" prezentuje
ponad 1000 eksponatów łużyckich z okresu trzech stuleci.
[G3] Wendisch-Deutsches Heimatmuseum Jänschwalde
Kirchstraße 11, 03197 Jänschwalde
Tel.: +49 35607 749928, tourismus.peitz.de

Siedziba Szprewaldzkiego Związku Turystycznego
OT Raddusch, Lindenstr. 1, 03226 Vetschau/Spreewald
Tel.: +49 35433 72299, spreewald.de, reiseservice@spreewald.de
facebook.com/spreewald.de
instagram.com/spreewald.de
twitter.com/_spreewald
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Legenda

www.tropical-islands.de/pl

Informacja turystyczna ze znakiem jakości/Informacja turystyczna
Przystań łodzi
Muzeum
Kemping
Boks rowerowy (Cottbus)
Miasto z historycznym rdzeniem miejskim
Międzynarodowa Wystawa Przyrodnicza Lieberoser Heide
Linia kolejowa z dworcem

Przy A13, zjazd Staakow
Dworzec Brand Tropical Islands
bezpłatny autobus

Urlop zupełnie jak w tropikach –
Zabawa i wypoczynek przez cały rok!

Tropical Islands Resort

Ośrodki informacji turystycznej
Rezerwat Biosfery UNESCO Szprewald
Park przyrodniczy Niederlausitzer Landrücken
Park przyrodniczy Dahme-Heideseen
Ścieżki rowerowe na obszarze Szprewaldu
Ogórkowa ścieżka rowerowa **
Ścieżka rowerowa nad Szprewą ****
Ścieżka rowerowa Dahme ****
Ścieżka księcia Pücklera ***
Szlak rowerowy - kopalnie odkrywkowe Dolnych Łużyc ***
Szlak rowerowy - 6 historycznych starówek miejskich
Szlak rowerowy Brandenburgia ****
Szlak bociani
6
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Niedaleko Spreewaldu

FASCYNUJĄCY SZPREWALD
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Nazwa Szprewaldu w języku
dolnołużyckim

