
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. Schoenma-
kers verbreidden deze over de gehele wereld. De 
redacteur Ernst Dohm nam ze op in het satireblad 
'Kladderadatsch'. Zo veroverde het begrip 'Ka-
lauer' zijn plaats in de volksmond. De schoenmakersjongens van 
Calau nodigen u uit om op de sporen van de vroegere schoen-
makers de stad te verkennen.

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 buiten-
gewone evenementen plaats zoals de 'Spreewald sagennacht' en 
de 'Nacht van de pompoengeesten' met ensceneringen met licht- 
en pyrotechniek (apr. –okt. dagelijks van 10 tot 18 uur geopend).

Op het terrein van de Schlossberghof kunnen bezoekers 
de natuur volop beleven. De kruiden en landbouw-
gewassen die in de Kräuterey Spreewalder geteeld worden, zijn in de 
boerderij winkel te koop. Het biosfeerreservaat Spreewald wordt in een 
interactieve tentoonstelling in het informatiecentrum gepresenteerd. 
Bezoekers van de barrièrevrije natuurbelevingsklok kunnen hun zinnen 
op de proef stellen. Het "Annemarie-Schulz-Huis", een typische Spree-
wald-boerderij uit 1726 is voor bezoekers geopend. Onder het groene 
dak van de wilgenburcht "Arena Salix" vinden concerten plaats.

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 (Heimatstu-
be) in Dissen bevinden zich nog andere bezienswaardige en in-
teressante 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 bege-
leid door een gids kunnen worden ontdekt.

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. Boven-
dien is er een permanente tentoonselling over de geschiedenis van 
de Spreewaldtrein. Naar aanleiding van het traditionele Heimatstu-
benfeest 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.

[E4] Schlossberghof
Byhleguhrer Straße 17, 03096 Burg (Spreewald)
Schlossberghof Burg Tel.: +49 35603 69124
spreewald-biosphaerenreservat.de

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

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

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

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

KANTOOR VAN DE TOERISMEVERENIGING SPREEWALD
Raddusch, Lindenstraße 1, 03226 Vetschau/Spreewald
Tel.: +49 35433 72299, spreewald.de, reiseservice@spreewald.deIn 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. 
Kasteelrondleidingen zijn mogelijk tijdens de openingstijden van 
de toeristeninformatie Schlossremise. Meld u a.u.b. hiervoor aan 
onder het vermelde telefoonnummer.

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

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

1 Bismarcktoren in Burg 2 Burger Schlossberghof 3 Dissen/Dêsno 4 Heimatstube Burg (Spreewald) 5 Spreewald Therme – het 
zoutwaterbad in de natuur

6 Calauer Witzerundweg (het grappenpad)

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.

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

8 Altmarkt met apothekersmuseum

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.

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 cultus-
oord. Ooit huldigde de Slavische volksstam van de Wenden 
met gebed en offers de liefdesgodin LiUBA onder de aan haar 
toegewijde eik.

De toren van de hallenkerk in late gotiek heet al eeuwen-
lang 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. De kerk en het Paul-Gerhardt-
centrum zijn vanuit Berlijn het eindpunt van de Paul-Gerhardt-Weg.

In het midden van de stad verbindt het kasteelei-
land op bijzonder mooie wijze natuur en cultuur 
van het Spreewald. Met veel fantasie aangeleg-
de 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.

Met zijn idyllische en toch centrale 
ligging tussen de Hauptspree en de fiets- en wandelpaden op de 
Spreedamm is de SpreeLagune de ideale rustplaats voor actieve 
mensen op en aan het water. Of het nu gaat om ontspanning 
met uitzicht op het weidse waterlandschap, een korte pitstop bij 
het sanitairgebouw of een speelpauze bij de klimnetbrug. Via de 
langste houten brug van het Spreewald, die bovendien rolstoel-
toegankelijk is, bereikt u het kasteeleiland, de toeristeninformatie 
en het stadscentrum binnen enkele minuten te voet.

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

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 omge-
bouwd 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.

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

[C3] 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 3122, paul-gerhardt-luebben.de

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

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

16 Kasteel en kasteelpark Fürstlich Drehna 17 Lübbener Hain met LiUBA-steen 18 Museum kasteel Lübben 19 Paul-Gerhardt-kerk in Lübben 20 Kasteeleiland Lübben 21 SpreeLagune Lübben

De waterspeelplaats met vlotten, kanalen, 
graafmachines en waterval is een echte kinder-
magneet. 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.

[D3] Wasserspielplatz Lübben
Ernst-von-Houwald-Damm 15, 15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: +49 3546 3090, luebben.de

22 Waterspeelplaats Lübben

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 histo-
rische 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 klom-
pen 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 3573 8702440, museums-entdecker.de

28 Openluchtmuseum Lehde – welkom in de 
19e eeuw!

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

Ontdek het in Duitsland unieke gebouwencom-
plex 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 
gemeen schappelijke 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.

40 Wendisch-Duitse dubbele kerk

facebook.com/spreewald.de
instagram.com/spreewald.de

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.

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

35 Kanow-molen van Sagritz

De natuur biedt een wisselspel van weidse be-
emden 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 Spreewald-gerechten 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

29 Märkische Heide in het Unterspreewald

De Schinkelkerk in Straupitz is een meesterwerk 
van het classicisme. De kerk werd ontworpen door 
de Pruisische bouwmeester Karl Friedrich Schinkel. 
De kerk werd tussen 1828 en 1832 in de stijl van 
een oud-Romeinse basiliek. Het is vandaag nog 
steeds een van de culturele hoogtepunten van het Spreewald. 
Van mei tot oktober (werkdagen van 11 tot 12 uur en van 15 
tot 16 uur) is de kerk open voor bezoekers.

In de historische ijzersmelterij aan de Peitzer 
Teichen zijn het ijzersmelterij- en visserijmuseum 
en een mineralen- en fossielententoonstelling 
ondergebracht. Uniek zijn de hoogovenhal en de 19e-eeuwse 
gieterij, die nog gedeeltelijk in functie is. Op ruim 200 m² herbergt 
het Visserijmuseum een vijverdiorama, een aquarium en tentoon-
stellingen uit de lange traditie van de visteelt en karperteelt van 
Peitz. Bijzonder populair bij bezoekers is het bakken van de tradi-
tionele koeksoort Klemmkuchen en het aluminium-showgieten.

[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

30 Schinkelkerk te Straupitz/Spreewald 31 IJzersmelterij- en visserijmuseum van Peitz – 
zes tentoonstellingen onder één dak

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 multimedia-
le 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.

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

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

Tweetaligheid en traditionele klederdracht, tra-
dities en traditionele ambachten – hier beleeft 
u de oorspronkelijkheid van de streek van de Sorben/Wenden. Een 
hoogtepunt van de uitgebreide collectie van Sorbische/Wendische 
klederdracht is de presentatie van het unieke gebruik van het 
Jänschwalder Christkind, bekend als "Janšojski Bog". Tentoon-
stellingsstukken over de ambachten en de landbouw maken de 
dorpsgeschiedenis tastbaar. De keramiektentoonstelling "Im Feuer 
geboren/We wognju narozona" (In het vuur geboren) toont meer 
dan 1000 tentoonstellingsstukken van de Lausitz uit drie eeuwen.

[G3] Wendisch-Deutsches Heimatmuseum Jänschwalde
Kirchstraße 11, 03197 Jänschwalde
Tel.: +49 35607 749928, tourismus.peitz.de

34 Wendisch-Duits streekmuseum
in Jänschwalde

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 oplo-
pende 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. Eind mei 2018 vierde het avonturenpark zijn 10e 
verjaardag. Bij deze gelegenheid werd een nieuwe attractie in ge bruik 
genomen: een 450 m lange en 8 m hoge tokkelbaan.

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

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

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. Histori-
sche winkels en werkplaatsen van ambachtslieden, van de pelswer-
ker 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.

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.

Afgezien van het 9 ha. grote landschapspark ge-
ven historische gebouwen zoals kasteel, vorste-
lijke 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 in totaal 62 kamers, suites, appartementen en het kasteel-
restaurant LINARI en ROCCO`S bar is dit nu een van de meest 
populaire reisadressen voor dagjesmensen en vakantiegangers 
die cultuur en natuur willen combineren.

De Spreewelten zijn een belevenis voor alle zinnen! Hier 
is veel te beleven: zwem met echte Humboldtpinguïns, 
die door enorme panoramavensters van de badgasten 
gescheiden door het water schieten. Of geniet van het 
bijzondere saunalandschap. Hierin kunt u ontspannen in een bijzon-
dere wereld tussen de traditionele Spreewald-flair en overweldigende 
zintuiglijke indrukken. Zeker weten dat u zich hier prettig voelt! 
Gasten kunnen overnachten in het naastgelegen Spreewelten Hotel. 
Dit is gebouwd in de stijl van een traditionele drievleugelige boerderij.Tentoonstellingen en informatiecentra

[C3] Lübbenau/Spreewald: Schulstr. 9
[E4] Burg (Spreewald): Schlossberghof, Byhleguhrer Str. 17 
[C2] Schlepzig: Dorfstr. 52
spreewald-biosphaerenreservat.de, naturwacht.de

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

[C3] Museum van de Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Spreewald-Museum, Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau/
Spreewald, Tel: +49 3573 8702420, museums-entdecker.de

[D3] Spreewelten – Pinguinbad, Sauna, Hotel
Alte Huttung 13, 03222 Lübbenau/Spreewald
Tel.: +49 3542 894160, spreewelten.de

SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

23 Biosferenreservaat Spreewald 24 Museumswarenhuis ontmoet Spreewaldtrein 25 Kasteel Lübbenau in het Spreewald 26 Spreewelten – Avontuur en ontspanning

Theater, muziek, vrije tijd – van het historische 
spoorwegdepot tot het moderne culturele cen-
trum! Voor gasten van het Spreewald en natuur-
lijk ook voor de lokale bevolking is het GLEIS 3 
Cultuurcentrum Lübbenau met zijn verschillende 
attracties een centrum voor kunst, cultuur, advies 
en educatie. Een eiland van cultuur dat ontdekt 
wil worden – gleis3.org.

[D3] GLEIS 3 Kulturzentrum Lübbenau Koordinierungsstelle
Güterbahnhofstraße 57, 03222 Lübbenau/Spreewald
Tel.: +49 3542 403693, gleis3.org

27 GLEIS 3 Cultuurcentrum Lübbenau

Late jugendstil in perfectie. Er branden meer 
dan 2000 lampen in 'Europa's mooiste theater 
in jugendstil', die het gebouw op het Schiller-
plein sinds 1908 een heel bijzondere flair geven. 
Rondleidingen en het bezoeken van opera, ballet, toneel of con-
cert 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.

Een voormalige dagbouwmijn aan de noordrand van 
de stad wordt momenteel omgebouwd tot een vrije-
tijdsparadijs. 26 kilometer lang slingert de oeverlijn door 
het voormalige mijngebied, soms heel dicht bij het pad, 
soms weelderig begroeid. Het indrukwekkende instroombouwwerk, 
de uitkijktoren in Merzdorf en de picknickplaatsen en uitkijkpunten 
trekken nu al veel bezoekers. Tot aan de voltooiing van het meer 
zullen er ongeveer 128 miljoen kubieke meter water in stromen.

Torens, poorten en poorthuizen helpen erbij de platte-
grond van de oude binnenstad te herkennen. Muntto-
ren 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 wa-
tervogels zijn er te ontdekken. Een groot areaal voor huisdieren met 
een kinderboerderij en verschillende speeltuinen wachten erop om 
ontdekt te worden. De parktrein stopt direct voor de dierentuin.

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 – politie-
ke 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 SED-
dictatuur 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.

[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, blmk.de

[G4] CottbusService/Stadthalle Cottbus
Berliner Platz 6, 03046 Cottbus
Tel.: +49 355 75420, cottbus-tourismus.de

[F4] Staatstheater Cottbus
Schillerplatz 1, 03046 Cottbus
Tel.: +49 355 7824242, staatstheater-cottbus.de

[F4] Spremberger Turm
Spremberger Str., 03046 Cottbus
Tel.: +49 355 49458649, sprembergerturm.de

[F5] Tierpark Cottbus
Kiekebuscher Str. 5, 03042 Cottbus
Tel.: +49 355 3555360, zoo-cottbus.de

9 Gedenkplaats tuchthuis Cottbus 10 Moleneiland met Brandenburgs  
Staatsmuseum voor Moderne Kunst

11 De Cottbusser Ostsee in wording 12 Staatstheater Cottbus 13 Stadsmuur met Sprembergtoren 14 Dierentuin van Cottbus

Luckau was vanaf 1492 een van de belangrijkste steden 
van de Neder-Lausitz. Deze stad maakt indruk met 
een liefdevol gerestaureerde historische binnenstad en 
parkgebieden die werden opengesteld ter gelegenheid 
van de tuinshow Landesgartenschau 2000. De historische 
binnenstad wordt volledig omringd door een 1.800 m lange gracht 
en een bijna volledig bewaarde stadsmuur. De toren van Hausmann, 
het classicistische stadhuis, de herenhuizen in renaissancestijl, 
de Sint-Nicolaikerk en niet in de laatste plaats het Neder-Lausitz-
museum getuigen van de roerige geschiedenis van de stad.

[B4] Tourismusverband Niederlausitzer Land e.V. Luckau
Nonnengasse 1/Kulturkirche, 15926 Luckau
Tel.: +49 03544 1299710 oder 14 , luckau.de 

15 Historische stadskern van Luckau

Met Tropical Islands is de droom van een 
tropisch eiland midden in Europa werke-
lijkheid 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!

36 Tropical Islands

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

[D4] Slawenburg Raddusch – Archäologie in der Niederlausitz
OT Raddusch, Zur Slawenburg 1, 03226 Vetschau/Spreewald
Tel.: +49 35433 59220, slawenburg-raddusch.de

De Slavenburcht Raddusch is een nagebouwd weer 
van de Slavenstam van de Lusizi uit de vroege Mid-
deleeuwen 9e/10e eeuw. Aan de buitenkant is het een origineelge-
trouwe archeologische reconstructie, binnenin is een interessante 
tentoonstelling te zien over de duizendjarige geschiedenis van de 
Neder-Lausitz. Vondsten van de steentijd tot de middeleeuwen 
worden in een moderne vorm gepresenteerd. Speciale tentoon-
stellingen, een groot buitenterrein met speeltuinen, een tijdbrug 
en een kasteelwinkel bieden voor elk wat wils.

38 Slavenburcht Raddusch – archeologie
in de Neder-LausitzBezoekers gaan terug in de tijd tijdens 

een rondleiding in het Boerenmuseum. 
De boerderij uit 1818 geeft een realistisch 
beeld van het leven op het platteland: De origineel ingerichte 
boerenwoning met Altenteil (deel voor de oudere generatie), 
de schuren met de landbouwwerktuigen en de tractorcollectie 
alsmede de kruidentuin en de bakoven vormen samen met de 
grote oude lindeboom op de binnenplaats op ca. 5000 m² een 
ensemble om zich goed te voelen en te verblijven.

[C2] Bauernmuseum mit Agrartechnik Schlepzig
(Boerenmuseum met landbouwtechniek Schlepzig)
Dorfstraße 26, 15910 Schlepzig
Tel.: +49 35472 64025, bauernmuseum-schlepzig.de

37 Boerenmuseum Schlepzig

Wie de 216 treden van de 43 meter hoge stenen 
uitkijktoren in het Zwitserse Calau beklimt, wordt  
beloond met een panoramisch uitzicht op het natuurgebied en 
de regio. De vroegere houten toren moest worden gesloopt. Het 
nieuwe symbool van de Calauer Schweiz is via goed aangelegd 
netwerk van fiets- en wandelpaden vanuit Calau en Altdöbern 
te bereiken. In het zuiden liggen de "Plinsdorpen" Gosda, 
Zwietow en Weißag. Deze staan bekend om de Plinsen, van 
boekweitmeel gebakken pannenkoeken. Deze worden van-
daag de dag nog steeds in sommige restaurants aangeboden.

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

7 Observatietoren Calauer Schweiz

FSC Logo



Dreieck
Spreewald

RE2 RB41

RE2

RE5

RE
5

RE7

RE10

RB11

RE
18

RB
49

RB65

RB46

RB24

RB43

RE10

RB43

RE1

RB24
RB24

13

13

15

15

13

13

246

112

246

168

87

179

96

97
169

115

96

96

87

115

320

320

168

168

320

97

112

97

87

87

96

102

P
O

LE
N

Behrensdorf
Oegeln

Schneebe

Kummro

Diehlo

Krügersdorf

Glowe

Oelsen

Schwenow

Sawall

Teurow

Birkholz

Hermsdorf

Köthen

Egsdorf

Neuendorf

Neuhof

Fernneuendorf

Damsdorf

Schenkendorf

Schöneiche
Hohendorf

Krossen

Rüdingsdorf

Gersdorf

Prierow

Steinkirchen

Neuendorf

Treppendorf

Lubolz

Radensdorf

Leibchel

Siegadel

Klein Liebitz

Burglehn

Mühlen-
dorf

Mochlitz

Hollbrunn

Jänschwalde
Ost

Schönhöhe

Radewiese

Taubendorf

Merzdorf

Dissenchen

Willmersdorf

Briesnig

Naundorf

Bohrau

Mulknitz

Burg Kauper

Burg Kolonie

Sielow

Kunersdorf

Maiberg

Gulben
Papitz

Babow

Eichow

Milkersdorf

Lehde

Riedebeck

Wanninchen

Schwebendorf

Altsorgefeld

Zagelsdorf

Schwarzen-
burg

Lichtena

Säritz
Klein-

Mehßow

Gahlen

Illmersdorf

Madlow

Branitz

Glinzig

Brodtkowitz

Hänchen

Klein 
Gaglow

Krieschow

Limberg

Sachsen-
dorf

Noßdorf

Dubrau

Kahren

Auras

Rehnsdorf

Pritzen
Saadow

Tanneberg

Sarkow

Möllendorf

Fleißdorf

Horstwalde

Kemlitz

Neuköthen

Rietze

Friedrichshof

Rietzneuendorf

Klein Ziescht

Bernhards-
müh

Finkenmühle

Tornow
Klein-
wasserburg

Siedlung

Neubrück

Waldeck

Rocher

Ressen

Zaue

Klein-
Leuthen

Wiese

Schuhlen

Schwarzer 
Kater

Wulfersdorf

Premsdorf
Möllendorf

Neukrug

Pohlitzer
Mühle

Bremsdorfer
Mühle

Kieselwitzer
Mühle

Klingemühle

Münchhofe

Elisabeth-
hütte

Lamsfeld

Groß Liebitz

Behlow

Hoff-
nungsbay

Neubrück

Möllen

Klein
Briesen

Bahrensdorf

Mittelmühl

Kolonie
Bombsdorf

Wilschwitz

Albertinena

Neu
Sacro

Horno

Klinge

Smarso

Eulo

Loeschen

Merkur

Steinitz

Golschow

Radensdorf

Göritz
Peitzen-
dorf

Rettchensdorf

Chransdorf

Luckaitz

Rutzkau

Weinberg

Waldhufe

Georgshof

Pießig

Feld-
schlößchen

Schäcks-
dorf

Alt-
Golßen

Liebsdorf

Liedekahle

Sieb

Schlagsdorf

Paserin

Caule

Pelkwitz

Zaacko

Freiimfelde

Kaden

Zauche

Frankendorf

Garrenchen

Weißack

Egsdorf

Wüster-
marke

Bergen

Waltersdorf

Gehren

Babben

Grünswalde

Sorge

Neusorgefeld

Neu 
Mühle

Alte Ziegelei

Wehnsdorf

Weißacker 
Pechhütte

Gahroer 
Pechhütte

Kl.Bahren

Gr.Bahren

Pechhütte

Groß
RaddenAlteno

Grobba
Horst

Bramow

Briesen
Tornitz

Wiesendorf
WüstenhainKnorraue

Jehschen

ErlenauReuden
Altnau

Plieskendorf

Cabel

Settinchen

Weißag

Zwietow

Dubrau

Kalkwitz

Belten

Kolonie
Muckers

Radduscher
Kaupen

Mallenchen

Lichtenau

Schönfeld
nord

Redlitz

Rochusthal

Schrakau

Radensdorf

Erpitz

Krimnitz

Eisdorf

Heide

Sand

Aue

Ottendorf

Cottbuser
Vorstadt

Drehnower
Vorstadt

Kahsel

Drieschnitz

Bräsinchen

RoschitzGrenze

Reinpusch

Oelsnig

Harnischdorf

Koschendorf Klein Oßnig

Kackrow

Puttgolla

Dahlitz

Rabenau

Ruben

Döbbrick

Lakoma

Schlichow

Skadow

Saspow
Schmellwitz

Ströbitz

Zahsow

SiehdichumHammer

Wendisch
Rietz Sdlg. Neuendorf

Krollshof

Kolpien

Schöna

Schadewitz

Rehain

Kirchhain

Ossak

Peterhof

Sdlg. Erika

Kirschberg

Brand

Dabern

Klein Jamno

Schwerin

Bugk

Ahrensdorf

Merz Mixdorf
Ragow

Pohlitz

Kieselwitz

Kobbeln

Treppeln

Möbiskruge

Ossendorf

Bahro
Schwerzk

Lawitz

Göhlen

Kummerow

Grunow

Zeust
Reudnitz

Dammendorf

Groß-Briesen

Groß 
Muckrow

Klein
Muckrow

Günthers-
dorf Weichens-

dorf

Karras

Pieskow

Schadow
UllersdorfTrebitz

Lindow

Falkenberg

Görsdorf

Giesens-
dorf

Stremmen

Werder

Briescht

Mittweide

Pretschen

Plattkow

Groß
Eichholz

Oderin

Briesen

Leibsch

Neu 
Schadow

Groß
Wasserburg

Lindenbrück

Mückedorf

Radeland

Dornswalde
Paplitz

Freidorf

Staakow

Schöbendorf

Merzdorf

Buckow

Görsdorf

Glienig

Prensdorf

Klasdorf

Groß 
Ziescht

Waldow/
Brand

Freiwalde

Reichwalde

Schiebs-
dorf

Jetsch

Mahlsdorf

Sellendorf

Falkenhain

Dürrenhofe
Krugau

Dollgen

Biebersdorf

Niewitz

Glietz

Groß Leine

Klein 
Leine

Doberburg

Goschen

Sacrow-Waldow

Mochow

Laasow

Butzen

Wußwerk

Caminchen
Sacrow

Byhlen

Henzendorf

Leeskow

Blasdorf

Bärenklau

Reichers-
kreuz

Staakow

Groß Drewitz

Lübbinchen

Sembten

Grabko

Krayne

Schenken-
döbern

Grano

Atterwasch

Preilack

Bärenbrück

Maust

Grießen

Neuendorf

Grötsch

Striesow

Müschen

Suschow

Terpt

Willmersdorf-
Stöbritz

Schlabendorf

Klein
Radden

Groß
Beuchow

Hindenberg
Leipe

Groß 
Klessow

Kittlitz
Groß 
Lübbenau Naundorf

Göritz
Bischdorf

Groß Jehser

Zinnitz

Kümmritz

Zieckau

Karche-
Zaacko

Gießmannsdorf

Zöllmersdorf
Falkenberg

Freesdorf

Beesdau

Heideblick

Wildau- 
Wentdorf

Bollensdorf

Pitschen-
Pickel

Schöna-Kolpien

Naundorf Proßmarke

Groß-
krausnik

Brenitz

Friedersdorf
Frankenhain

Wehrhain

Stechau

Hillmersdorf
Zeckerin

Fürstlich
Drehna

Gollmitz

Groß-
Mehßow Kemmen

CraupePahlsdorf

Breitenau

Gahro

Casel

Bolschwitz

Koßwig

Saßleben

Mlode

Repten

Ogrosen

Laasow

RanzowBuchwäldchen

Reddern
Muckwar

Buckow

Gosda

Schöllnitz

Frauen-
dorf

Groß
Oßnig

Siewisch
Neu-
hausen

SergenRoggosen

Koppatz

Kathlow

Haasow

Gosda

Gahry
Gablenz

Jethe

Kompten-
dorf

Simmers-
dorf

Jocksdorf
Mattendorf

Jehserig

Laubst

Greifen-
hain

Domsdorf

RessenLug

Bronkow

Lipten

LindthalGröbitz

Göllnitz

Betten

Schönewalde

Ponnsdorf

Hennersdorf

Frankena

Arenzhain

DübrichenPrießen

Waldstadt

Glashütte

Stradow

Langen-
grassau

Buckow

Rießen

Schernsdorf

Bremsdorf
Fünfeichen

Bomsdorf

Chossewitz

Niewisch

Leißnitz Friedland

Kehrigk
Limsdorf

Ranzig
Kossen-
blatt

Trebatsch

Alt-Schadow

Gröditsch

Wittmannsdorf-
Bückchen

Ressen-Zaue

Hohenbrück-   

Groß Leuthen

Tauche

Klein
Köris

Märkisch
Buchholz

Münchehofe

Neuendorf 
am See

Neu Lübbenau

Kuschkow

Krausnick

Zesch am
 See

Töpchin

Schwerin

Kasel-
Golzig

Zützen

Drahns-
dorf

Kreblitz

Schlepzig/ 
Slopišća
Schlepzig/ 
Slopišća

Briesensee

Alt Zauche

Duben

Speichrow

JessernGoyatz

Neu Zauche

Drachhausen

Lamsfeld-
Groß Liebitz

Jamlitz

Drewitz

Pinnow-

Turnow

Heinersbrück

Byhleguhre

Schmogrow Fehrow

Drehnow

Guhrow

Briesen

Dissen

Ragow

Boblitz

Raddusch

Uckro Cahnsdorf

Görlsdorf
Goßmar

Bornsdorf

Rosenthal

Kemlitz

Lebusa

Hohenbucko

Goßmar

Werchow
Missen

Groß
Gaglow

Schorbus

Leuthen

Trebendorf

Groß 
Jamno

Groß Kölzig

Bohsdorf

Hornow

Bagenz

Klein
Döbbern

Groß Döbbern

Laubsdorf

Münchhausen

Werenzhain

Trebbus

Guhlen

Tauer

Lindenberg

Halbe

Baruth

Teupitz

Mellensee

Schönwalde

Straupitz
(Spreewald)

Werben

Walddrehna

Sonnewalde

Crinitz

Gallinchen
Groß

Schacksdorf

Massen

Beeskow

Wünsdorf

Golßen

JänschwaldePeitz

Burg
(Spreewald)

Vetschau/
Spreewald

Luckau

Dahme/Mark

Schlieben

Calau Kolkwitz

Drebkau
Altdöbern

Lieberose

Lübben
(Spreewald)

Lübbenau/
Spreewald

Eisenhüttenstadt

Cottbus

Sagritz

N
i

e
d

e r l a u s i t z e r

N
i

e
d

e
r

l
a

u
s

i
t z e r   

B
i

o
s

f
e

r
e

n
r

e
s

e
r

v
a

a
t

 

 S
p

r e
e

w
a l d

L

a
n

d
r

ü
c

k
e

n
 

N
a

t u r p a r k  

N
a

t
u

r
p

a
r

k
 

N a t u r p a r
k

 D a h m e H e i d e s e
e

n

O
b

e
r s p

r e e w
a l d

U
n

t
e

r
s

p

r
e

e
w

a
l d

SEENLAND 

ODER-SPREE

DAHME-SEENLAND

SPREEWALD

NIEDERLAUSITZ

LAUSITZER SEENLAND

ELBE-ELSTER-

LAND

FLÄMING

Schmöld
es

ee
 

Schweriner
See

Klein
Köriser See

Töpchiner
See

Neuen-
dorfer
Teich

Hälterteich
Teufels-

teich

Briesener
See

Hindenberger
See

Großer
Kossenblätter

See

Ranziger 
See

Chossewitzer
See

Schervenz-
see

Oelsener
See

Grubensee

Spring-
see

Großer
Mochow-

see

Großsee

Pinnower
See

Schwansee

Toekomstige 
Cottbuser 
Oostzee

Großer 
Treppel-

see

Sp
re

e

Spree

Teupitzer
See

Neuen-
dorfer

See

Groß Leuthener 
        See

Schlaube 

Sc
hw

ie
lo

ch
se

e

Talsperre
Spremberg

D
ah

m
e 

Dah
me

Da
hm

e

Spree

Hammerfließ 

Lausitzer N
eiße 

Malxe

Oder-Spree-Kanal 

Altdöbener 
See        

Köthener
See

Gräbendorfer
See        

Richting Berlijn

Richting POLEN

Richtung Dresden

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

6
Radrouten
Historische Stadtkerne

0 10 km

naar Berlijn
1 uur met de auto BER LUCHTHAVEN

BERLIN BRANDENBURG0A

naar Dresden
1 uur met de auto0ADRSLUCHTHAVEN

DRESDEN

Berlin
Potsdam

Magdeburg

Schwerin
Kiel

Hamburg

Bremen

Düsseldorf

Stuttgart München

Erfurt Dresden

Wiesbaden

Saarbrücken

Reisgebied

Spreewald

A B C D E F G

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A B C D E F G

1 2

3

4 5

6

7

8 9 10

11

12 13

14

15

16

17 18 19 20 21 22

23

23

23 24 25 26 27

28

29

30

31 32

33

34

35

36
37

4039

38

rne

SPREEWALD BELEVEN

www.spreewald.de
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Nedersorbische naam voor 
het Spreewald
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Openluchtmuseum Lehde, 
An der Giglitza 1a, 
03222 Lübbenau / Lehde, 
Tel: +49 (0)3573 - 870 2440
Spreewald-Museum Lübbenau, 
Topfmarkt 12,  03222 Lübbenau, 
Tel: +49 (0)3573 - 870 2420
www.museums-entdecker.de

Ontdek de mooiste 
musea van het Spreewald!

Welkom in de 
19e eeuw!

Museumwarenhuis en Spreewald-spoorweg

Legenda

Toeristeninformatie met kwaliteitszegel/toeristeninformatie
Vertrekpunt voor bootsvaarten
Museum
Camping
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
Gurkenradweg
Spreeradweg ****
DahmeRadweg ****
Fürst-Pückler-Weg ***
Niederlausitzer Bergbautour***
Radroute 6 Historische Stadtkerne
Tour Brandenburg ****
Kranichtour

6
Radrouten
Historische Stadtke


