
Trasa wokół gubeńskich jezior
Długość: 55 km, start/meta: węzeł 74, centrum miasta Guben 

Okolica Guben charakteryzuje się rozległymi terenami leśnymi i wrzosowiskami oraz licznymi jeziorami z wodą doskonałej jakości. Jezioro Göhlensee jest
zbiornikiem z dużą ilością lilii wodnych i trzcin, położonym w zalesionej dolinie i stwarzającym ze swoją bogatą florą i fauną doskonałe warunki do obser-
wacji przyrody. Czyste wody jeziora Pinnower See zapraszają do orzeźwiającej kąpieli. Jeziora Kleinsee i Großsee znajdują się pośrodku rozległych lasów
mieszanych z drzewostanem sosnowym i dębami bezszypułkowymi. Na terenie rezerwatu przyrody położone jest urocze jezioro Pastlingsee. Jezioro Deu-
lowitzer See, ulubione kąpielisko mieszkańców Guben, zaprasza na przejażdżki łodzią wiosłową. Wszystkie jeziora na szlaku oferują miłośnikom węd-
karstwa wody bogate w miejscowe gatunki ryb, takie jak szczupak, sandacz czy węgorz.

Wieś Bociana i Muzeum
Dissen

Witajso k nam do Desna! Dissen ma wiele
do zaoferowania, np. wystawę o Serbołu-
życzanach/Wendach, fragment średniowie-
cznej osady „Stary Lud“, kościółek wiejski
z łużyckimi inskrypcjami oraz gospodars-
two na łęgach Sprewy z pasieką i wystawą
poświęconą bocianom. Bądźcie gotowi na
niespodzianki!
www.dissen-spreewald.de

Erlebnispark Teichland
(Park Przygód w Krainie Stawów)

Blisko Neuendorf, na zachodnim zboczu
wzgórza Bärenbrücker Höhe znajduje się
Park Przygód „Erlebnispark Teichland”. Park
oferuje szereg atrakcji, takich jak letni tor
saneczkowy, „Ścieżka Małych Bogów“, tor
tubingowy, labirynt, minigolf i wiele innych.
W ciągu roku odbywają się tu imprezy dla
całych rodzin, np. na Wielkanoc lub Halloween. 
www.erlebnispark-teichland.de

Archiwum Zaginionych
Miejsc w Horno (AvO)

Unikalna w swojej formie wystawa pokazuje
historię 137 miejsc na Łużycach, które całko-
wicie lub częściowo musiały zniknąć pod na -
porem odkrywkowych ko palni węg la brunat-
nego. Dokumentuje ona w atrak cyjny sposób
losy, tradycję, geologię i gospodarkę tego re -
gionu. Głów nym punktem wystawy jest multi-
medialna mapa, na którą zwiedzający mogą
nawet wejść. www.verschwundene-orte.de

Skansen „Skok w Czasie“
nad jeziorem Klinger See

Muzeum położone przy powstającym je-
ziorze Klinger See prezentuje przekrój ska-
mieniałego jeziora z okresu interglacjału
eemskiego sprzed 120.000 lat. Na terenie
tym powstał wilgotny biotop, ustawiono
różne tablice poglądowe i zadaszony bu -
dynek, w którym na zwiedzających cze ka
mały mamut.
www.amt-doebern-land.de

Park Branitz

Park Branitz, drugie wielkie dzieło Herman-
na księcia von Pückler-Muskau, uwa ża ne
jest za mistrzowski przykład niemieckiej
sztuki ogrodowej i ostatni niemiecki ogród
krajobrazowy XIX wieku. Zabytkowe wnę -
trza pałacu i masztalni w środku parku dają
wgląd w życie i dzieło tego wielkiego twórcy
ogrodów, literata i podróżnika.
www.pueckler-museum.eu

Zapora wodna 
w Sprembergu 

Wśród rowerzystów bardzo popularna jest
trasa „Wokół jeziora zaporowego” przy
jedynej zaporze wodnej na Sprewie w Bran-
denburgii. Piękne kąpieliska z plażami, no-
we place zabaw i urozmaicona gastronomia
oraz dwa pola kampingowe zapraszają do
chwili wypoczynku. W międzyczasie można
zagrać w minigolfa na polu w Klein Döbern.
www.spreecamp.de

Wschodnioniemiecki
Ogród Różany w Forst (L.)

W otoczeniu pergoli i romantycznych fon-
tann kwitną dziesiątki tysięcy róż w ponad
tysiącu odmian. Tradycyjnie w ostatni week -
 end czerwca odbywa się święto ogrodu
różanego. Zabytkowy park (1913 r.) z res tau -
 racją i parkiem przygód jest dobrym miejs-
cem na rodzinną wycieczkę. Na miejscu
dostępne są zamykane boksy na rowery!
www.rosengarten-forst.de

Jeziora wokół Guben

Do Parku Przyrody Schlaubetal należą je -
ziorka leśne, leżące po północno-za chod niej
stronie Guben. Droga rowerowa prowadzi
od jeziora Göhlensee przez las do jeziora
Pinnower See, gdzie na turys tów czeka
hotel i pole kampingowe. Wtajemniczeni
miłośnicy przyrody znają też jezioro Klein-
see, do którego można dotrzeć trasą okręż -
ną i rozkoszować się pa nu jącą tu ciszą. 
www.touristinformation-guben.de

Miasto Guben-Gubin

Od II wojny światowej Nysa dzieli miasto
na niemiecki Guben i polski Gubin, tak że
można tu doświadczyć miasta w dwóch
krajach w sercu Europy. W centrum Gu -
ben udanie połączono stare budownictwo
przemysłowe z nowoczesnymi funkcjami.
Pozostała część historycznego śródmieś-
cia znajduje się w dzisiejszym Gubinie. 
www.touristinformation-guben.de

Muzeum Miasta i Przemysłu

Polsko-niemieckie muzeum przy placu
Friedrich-Wilke-Platz daje możliwość po z -
nania obszernej historii miasta i gu beńs  kie-
go przemysłu kapeluszniczego i tekstyl -
nego. Organizowane są tu także liczne
wys tawy czasowe. Dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom techniki trójwymiarowej z
widokiem 360° zwiedzający mogą poz nać
dawne rzemiosło i zwiedzić osobliwości
miasta. www.museen-guben.de

Muzeum Hutnictwa Żelaza
i Rybołówstwa w Peitz

Obecne budynki założonej w XVI wieku huty
żelaza pochodzą z XIX wieku. Najcenniejszym
budynkiem jest hala piecowa z odlewnią,
gdzie mieści się najbardziej znacząca część
zbiorów muzeum, czyli oryginalne wyposaże-
nie techniczne. W lewej przybudówce znajduje
się dział rybołówstwa, w którym przedstawio-
na jest interesująca his toria rybołówstwa
śródlądowego. www.tourismus.peitz.de

Wieża Bismarcka w miejs-
cowości Burg (Spreewald)

Z wieży Bismarcka rozpościera się daleki
widok na unikalny krajobraz. Już z daleka
27-metrowa wieża, położona na le gen -
darnej górze Schlossberg, wita zwie d za -
jących. We wnętrzu znajduje się wys tawa
poświęcona historii. Co roku wieża Bis -
marcka ożywa podczas „Szprewaldzkiej
Nocy Legend“.
www.burgimspreewald.de

Izba Regionalna w miejs-
cowości Burg (Spreewald)

W typowej dla Szprewaldu, krytej strze chą
chacie zrębowej znajduje się mała, ale cie-
kawa wystawa. W interesujący sposób
pokazuje ona historyczny i osnuty legen-
dami Burg. Wystawy czasowe prezentują
dawne i obecne życie mieszkańców. 
www.burgimspreewald.de

Kościół w Illmersdorf

Kościół skrywa najbardziej znaczące
mumie Brandenburgii – spoczywa tu
dwanaście mumii z lat 1748 – 1820. Ich
cechą szczególną jest fakt, że zostały
naturalnie zmumifikowane (nie zabalsa-
mowane).
www.drebkau.de

Sklep Strittmattera

Atrakcją dla zwiedzających jest tu „Sklep“,
oryginalne miejsce akcji trylogii Erwina
Strittmattera. Urodzony w Sprem bergu
pisarz spędził swoje lata dziecińs twa i
młodości w Bohsdorf. Podczas zwiedza-
nia można podziwiać pieczołowicie za-
aranżowane towary z lat 20. XX wieku na
oryginalnych półkach i ladach sklepo-
wych. 
www.strittmatter-verein.de

Jezioro Felixsee

Jezioro Felixsee koło miejscowości Bohs-
dorf  powstało w wyrobisku „Felix“ po
zakończeniu w nim eksploatacji. Naturalne
wąwozy i dawne hałdy charakteryzują ten
unikalny krajobraz. Z wieży widokowej
można podziwiać rozległy kraj obraz Łuku
Mużakowa. 
www.muskauer-faltenbogen.de

Zabytkowa stodoła z
muzeum w Bloischdorf

Zabytkowa stodoła ze skansenem dol-
nołużyckim kryje wystawę o historii osady
i dawnym życiu codziennym na wsi około
roku 1800. Wystawa stała pokazuje, jak
wcześniej mieszkano i pracowano i daje
wgląd w kulturę Serbołużyczan/Wendów.
Wystawy czasowe wzbogacają ofertę mu-
zealną. 
www.museum-bloischdorf.de

Welzow – miasto przy
kopalni odkrywkowej 

Poznaj zmieniający się krajobraz! Przy „Oknie
Welzow” można zobaczyć ogrom czynnej
kopalni odkrywkowej. A kto chciałby być jesz-
cze bliżej, może zamówić w Centrum Infor-
macji Turystycznej „excursio“ wycieczkę z
przewodnikiem. Centrum Archeotechniki ofe-
ruje archeologię „na wyciągnięcie ręki” z pro-
gramem dla klas szkolnych, dzieci, rodzin i
dorosłych.             www.bergbautourismus.de

Wieża Bismarcka w
Sprembergu

W dniu 1 kwietnia 1903 r. uroczyście
otwarto na górze Georgenberg w Sprem-
bergu wieżę Bismarcka, poświęconą zna-
nemu kanclerzowi Rzeszy Niemieckiej. Ze
swoimi prawie 21 metrami wysokości
wieża góruje nad miastem, a z najwyższej
platformy rozpościera się widok sięgający
aż do pasma wzniesień Górnych Łużyc.  
www.spremberger-land.de

Pałac Kultury – 
Muzeum Dolnołużyckie 

Spremberg – zielone miasto nad Sprewą.
Zabytkowe centrum zostało w ostatnich
latach odrestaurowane. Rynek oraz „Bull-
winkel“ są warte zobaczenia, podobnie jak
Pałac Kultury powiatu Spree-Neiße, w
którym mieści się Muzeum Dolnołużyckie.
www.spremberger-land.de

Elektrownia 
Schwarze Pumpe

W Multimedialnym Centrum Informacji
Turystycznej elektrowni Schwarze Pum pe
można dowiedzieć się wiele ciekawego o
regionie, kopalniach odkrywkowych, pro-
dukcji prądu z węgla brunatnego, a także
zobaczyć z bliska wyposażenie techniczne. Z
platformy na wysokości 162 metrów rozpoś-
ciera się wspaniały panoramiczny widok na
cały region. www.spremberger-land.de

Zabytkowe miasto Drebkau

W małym mieście Drebkau znajdują się cha-
rakterystyczne domy rolników uprawia-
jących pola. Można tam również podziwiać
izbę prząśniczek i wystawę pisanek oraz
dowiedzieć się ciekawostek o Dol nych Łu -
ży cach.  
www.drebkau.de

Gospodarstwo Steinitzhof
z platformą widokową
„Steinitzer Treppe“

Idyllicznie położony Steinitzhof, którego po -
mieszczenia pozbawione są barier architekto-
nicznych, znajduje się na północnym skraju
kopalni odkrywkowej Welzow-Süd. Jest to
idealne miejsce na uroczystości rodzinne lub
seminaria. Z platformy widokowej „Steinitzer
Treppe“ (winda) można przy dobrej pogodzie
zobaczyć „Tropical Island“. www.drebkau.de

Kajakiem po Nysie 

Kto kocha wodę i ciszę, ten będzie się tu
dobrze czuł. Przy prędkości nurtu 4–6
km/h można dać się spokojnie nieść
rzece. Małe progi denne, odcinki dzikiej, a
niekiedy spokojnej rzeki zapewniają pełen
przygód i atrakcji spływ, który można
rozpocząć w Forst (Lausitz) lub Guben 
www.expeditours.de, www.lausitz-kanu.de

Stara cegielnia Klein 
Kölzig z kolejką polową

W latach od 1894 do 1962 produkowano
w cegielni Klein Kölzig typowy dla Łużyc
żółty klinkier. Podczas zwiedzania można
poznać cykl produkcji, która charakteryzo-
wała się ciężką pracą ręczną. Na koniec
zostaną Państwo zaproszeni na przejaż d ż -
kę wokół stawów cegielnianych należącą
do miejscowego stowarzyszenia kolejką
polową. www.ziegeleibahn-klein-koelzig.de

Manufaktura czekolady
SchokoLadenLand  
Felicitas

Od ponad dwudziestu lat łużycka manu -
faktura czekolady kusi klientów pyszną,
ręcznie wytwarzaną belgijską czekoladą.
To rodzinne przedsiębiorstwo, dysponują-
ce przeszklonym warsztatem pokazowym
i sklepikiem, należy do najpiękniejszych
atrakcji w powiecie Spree-Neiße.
www.confiserie-felicitas.de

Kościół w Hornow

Kościół z XIII wieku znajduje się obecnie
pod ochroną konserwatorską. Ołtarz po -
chodzi z końca XVI wieku. Na szczególną
uwagę zasługują kolorowe okna, których
motywy powstały techniką wytrawiania
szkła. 800-letni dąb na dziedzińcu kościoła
jest najstarszym w regionie Spremberga. 
www.hornow-wadelsdorf.de/kirche

Trasa wokół stawów karpiowych w Peitz
Długość: 10 km, start/meta: Informacja Turystyczna „Peitzer Land” (w pobliżu węzła 69)

Trasa prowadzi przez Peitz – miasto rybaków i twierdzy oraz przez zbliżony do naturalnego krajobraz regionu Peitzer Land. Wycieczkę rozpoczynamy na
starym rynku Peitz w centrum miasta. W pobliżu znajduje się wieża twierdzy, ratusz i kościół. Z rynku trasa wiedzie  drogą Ma do młyna Maustmühle (w
kierunku węzła 47). Ustawione tu tablice informują o hodowli ryb. Po obu stronach drogi rozpościera się teren stawów hodowlanych po wierzchni ok.
1000 hektarów. Po południowej stronie młyna Maustmühle dojeżdżamy do węzła 47. Stąd należy udać się dalej do węzła 49. Po ok. 500 metrach, bez-
pośrednio za mostem Hammergrabenbrücke, droga prowadzi prosto ponownie w kierunku młyna Maustmühle i dalej do miejsca startu. Wycieczka wokół
stawów karpiowych prowadzi przez obszar, który powstał w połowie XVI wieku dzięki działalności margrabiego Jana z Kostrzyna.   

Burg (Spreewald) – Trasa Bociana 
Długość: 35 km, start/meta: Informacja Turystyczna w Burg (Spreewald)

Burg w Szprewaldzie ... naturalnie nas porusza. Trasa rozpoczyna się przy Informacji Turystycznej, gdzie mogą Państwo zaopatrzyć się w szczegółowe
mapy. Droga prowadzi obok Izby Regionalnej i wieży Bismarcka przez renaturyzowane łęgi nad Sprewą do Dissen, nazywanego ze względu na dużą ilość
bocianich gniazd wsią bocianów. Prowadzone z pasją Muzeum Regionalne umożliwia poznanie lokalnych zwyczajów, strojów ludowych i tradycji. Osada
„Stary Lud” z 5 ziemiankami zaprasza na wycieczkę do słowiańskiego średniowiecza. W gospodarstwie Spreeauenhof znajduje się wystawa poświęcona
bocianom i rzemiosłu pszczelarskiemu. Po powrocie do Burga polecamy dla relaksu podróż łodzią po rozlewiskach Sprewy lub wizytę w Termach
Szprewaldzkich.
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Forst (Lausitz) – Skok w czasie: trasa pomiędzy trzęsawiskiem Eulo i jeziorem Klinger See 
Długość: 28 km, start/meta: Informacja Turystyczna w Forst (Lausitz)

Zapraszamy na skok w czasie od epoki lodowcowej aż po przyszłość. Droga rowerowa prowadzi przez rezerwat przyrody „Trzęsawisko Eulo”, wzdłuż stawów i obszarów
leśnych. W skansenie „Skok w Czasie” w miejscowości Klinge można poznać historię powstania poszczególnych warstw Ziemi. Na ustawionych przy trasie okrężnej tabli-
cach poglądowych przedstawiono florę i faunę epoki lodowcowej, a nawet można podziwiać tu mamuta. Obok można poznać historię powstania jeziora Klinger See, zbi-
ornika powyrobiskowego kopalni odkrywkowej Jänschwalde. Kolejny relikt krajobrazu pokopalnianego można spotkać w drodze powrotnej. Miejsce pamięci Weißagk
upamiętnia wieś, która musiała ustąpić pod naporem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Dalej trasa prowadzi przez Bohrau i Neu Sacro z powrotem do Forst (Lau-
sitz). Jeśli odbijemy z trasy do sołectwa Horno, to w tamtejszym „Archiwum Zaginionych Miejsc” dowiemy się więcej o zrównanych z ziemią przez koparki obszarach. 

Döbern – Trasa dawnych kopalni 
Długość: 22 km, start/meta: Klein Kölzig, Stara Cegielnia, węzeł 35

Trasa dawnych kopalni prowadzi przez północno-zachodnią część Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa po stronie brandenburskiej. W Starej
Cegielni znajduje się wystawa informująca o tradycjach górniczych  regionu i Geoparku. Również na trasie można poznać wielowiekową historię górnic-
twa na niezwykłym geologicznie obszarze. Rowerzyści napotkają tu imponujące świadectwa eksploatacji i przerobu gliny, piasku szklarskiego i węgla bru-
natnego. Poprzecinany wąwozami krajobraz powyrobiskowy z kolorowymi oczkami wodnymi, zapadniętymi lasami i nieokiełznaną naturą, która stopnio-
wo odzyskuje swoją przestrzeń, zaprasza do chwili odpoczynku. Trasa wiedzie przez liczne obszary ochrony przyrody i krajobrazu, wzdłuż unikalnych
budowli z kamienia polnego i cegły. Na tablicach informacyjnych turysta znajdzie dokładny opis oglądanych osobliwości.  

Spremberg – Trasa „Kraj i Ludzie“
Długość: 35 km, start/meta: rynek w Sprembergu, węzeł 57

Szlak rowerowy śladami Erwina Strittmattera pomiędzy Sprembergiem i jeziorem Felixsee. 
Nasza wycieczka rozpoczyna się na rynku w Sprembergu i prowadzi przez Graustein przy starej szkole i głazie „Grauer Stein” do krystalicznie czystych
wód jeziora Felixsee, dawnego wyrobiska kopalni odkrywkowej, a dalej do Sklepu Strittmattera – miejsca akcji znanej trylogii pisarza ze Sprembergu.
Mijając 800-letni dąb w Hornow docieramy do manufaktury czekolady "SchokoLadenLand Felicitas” i po krótkim pokrzepieniu się jedziemy dalej drogą do
Bloischdorf – skansenu łużyckiego. Po zwiedzeniu muzeum w zabytkowej stodole droga wiedzie dalej przez Weskow na górę Georgenberg z wieżą Bis-
marcka i kończy się na rynku w Sprembergu. 

Welzow – od epoki kamienia aż po teraźniejszość 
Długość: 46 km, start/meta: Centrum Archeotechniki Welzow (koło K 1)

Brama do Pojezierza Łużyckiego zaprasza turystów na interesującą podróż w czasie. Wycieczka rozpoczyna się przy Centrum Archeotechniki (ATZ), w
którym znajduje się atrakcyjna wystawa poświęcona archeologii na skraju kopalni odkrywkowej Welzow-Süd. Trasa wiedzie dalej wokół tej kopalni oraz
do elektrowni Schwarze Pumpe, następnie wzdłuż nowej winnicy „Wolkenberg”, przy punkcie widokowym Steinitzer Treppe i przy folwarku Geisendorf.

Muzeum Schronów w
Kolkwitz

Turyści zwiedzający to wyjątkowe muzeum
w Kolkwitz schodzą pod ziemię na głębo-
kość do dziesięciu metrów. Schron 1 Dywi-
zji Obrony Lotniczej NRD jest najstarszym
schronem na terenie NRD. Infrastruktura
techniczna schronu zachowała się prawie
w całości. Zwiedzanie obiektu stanowi wy-
jątkowe przeżycie. Konieczna jest rezer-
wacja terminu.     www.bunker-kolkwitz.de
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Przejażdżki rowerowe „według numerów” pomiędzy Sprewą
i Nysą
Sieć szlaków rowerowych pomiędzy Sprewą i Nysą jest jedną
z najgęściejszych i najwygodniejszych w całej Brandenburgii.
Obejmuje ponad 1000 km dróg rowerowych. Rowerzyści
mogą tu z dala od ruchliwych szos podziwiać cudowny kraj-
obraz Szprewaldu, doliny rzek Sprewy i Nysy, Park Przyrody
„Dolina rzeki Schlaube” i unikalną w skali europejskiej geolo-
giczną atrakcję – Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa.
Dzięki oznakowaniu węzłów komunikacyjnych łatwiejsza jest
orientacja w terenie. U góry na każdym znaku znajduje się
numer węzła. Pod opisem miejsca docelowego znajdują się
małe wcięcia z numerami najbliższych węzłów. Dzięki temu
można przy pomocy map i tablic informacyjnych szybko
zaplanować swoją indywidualną trasę i popedałować wygod-
nie „według numerów” od węzła do węzła. 

Poznaj region na 8 dalekobieżnych drogach rowerowych
Drogi rowerowe „Nad Sprewą” i „Odra-Nysa” przecinają na
ok. 60. kilometrze swojej długości region Sprewa-Nysa. Obie
drogi przebiegają w większości na wałach powodziowych i

W Termach Szprewaldzkich z krytymi i odkrytymi basenami lub
nad idyllicznymi jeziorkami leśnymi można się po wycieczce
rowerowej cudownie zrelaksować. Rodzinom z dziećmi należy
szczególnie polecić Park Przygód w Krainie Stawów. Miejscowe
gospody i restauracje zapraszają na smakołyki kuchni łużyckiej,
takie jak twarożek z olejem lnianym lub naleśniki. 

Kwatery dla każdego
Oferty noclegowe dostępne są w każdej klasie cenowej: hote-
le, pensjonaty, kwatery prywatne i pola kampingowe. Wiele z
nich, szczególnie te, którym przyznano znane wyróżnienie
„Bett&Bike”, chętnie przyjmuje gości podróżujących rowerem.
Wiele kwater nadaje się na punkt wypadowy do wycieczek jed-
nodniowych trasami wytyczonymi w układzie promienistym
lub na urozmaicony wypoczynkowy urlop rowerowy. Punkty
Informacji Turystycznej chętnie pomagają przy planowaniu
urlopu, udzielają wskazówek co do poszczególnych tras, dys-
ponują odpowiednimi mapami i mogą też podzielić się pouf-
nymi informacjami.   

Dalsze informacje pod adresem: www.lkspn.de/tourismus/

Partner do kontaktu: 

Touristinformation Burg im Spreeewald 
Am Hafen 6, 03096 Burg (Spreewald)
Telefon 035603 75016-0
www.BurgimSpreewald.de
info@BurgimSpreewald.de

Touristinformation Forst (Lausitz)
Cottbuser Str. 10, 03149 Forst (Lausitz)
Telefon 03562 989-350
www.forst-lausitz.de
info@forst-information.de

Tourismusinformation „Peitzer Land“
Markt 1, 03185 Peitz
Telefon 035601 8150
www.tourismus-spreewald.peitz.de
tourismus@peitz.de

Excursio – Besucherzentrum
Heinrich-Heine-Str. 2, 03119 Welzow
Telefon 035751 275050
www.bergbautourismus.de
info@bergbautourismus.de

EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen
An der Ziegelei 1, 03159 Neiße-Malxetal OT Klein Kölzig
Telefon 035600 365601
www.muskauer-faltenbogen.de
info@muskauer-faltenbogen.de

Tourist-Information Guben
Frankfurter Str. 21, 03172 Guben
Telefon 03561 3867
www.touristinformation-guben.de
ti-guben@t-online.de

Tourist-Information Spremberg
Am Markt 5, 03130 Spremberg
Telefon 03563 5900656
www.touristinfo-spremberg.de
info@touristinfo-spremberg.de

Cottbus-Service
Berliner Platz 6, 03046 Cottbus
Telefon 0355 75420
www.cottbus-tourismus.de
cottbus-service@cmt.cottbus.de

są asfaltowe. Dolnołużycki Szlak Kopalniany prowadzi wzdłuż
czynnych jeszcze odkrywkowych kopalni węgla brunatnego i
zrekultywowanych już terenów powyrobiskowych. Szlak Księ-
cia Pücklera ukazuje świadectwa kształtowania krajobrazu z
okresu Pücklera i obecnie. Szlak Ogórkowy nawiązuje w regio-
nie szprewaldzkim do wszystkiego, co kojarzy się z tym ulubio-
nym kiszonym warzywem. Szlak Krainy Jezior łączy 16 nowo
powstałych jezior w południowej Brandenburgii i północnej
Saksonii. Szlak Brandenburski jest najdłuższą międzyregio-
nalną drogą rowerową w Niemczech i można go łączyć z inny-
mi drogami rowerowymi, aby poznać powiat Spree-Neiße.
Szlak Impresji Serbołużyckich daje wgląd w życie i tradycje
żyjącej tu mniejszości serbołużyckiej/wendyjskiej. 

Szlakiem przygód
Najróżniejsze atrakcje przy szlakach sprawiają, że każda
wycieczka staje się szczególna. O historii regionu opowiadają
liczne muzea i izby regionalne. Z platform i wież widokowych
można podziwiać urozmaicony krajobraz. W sklepikach albo
bezpośrednio od producentów można skosztować regionalnych
produktów, takich jak wino, ser, miód, konfitury i wiele innych.

MOJA TRASA:

Drogi rowerowe między Sprewą i Nysą Łużycką

Węzły komunikacyjne

Drogi rowerowe

Szlak Brandenburski

Szlak wzdłuż Odry i
Nysy Łużyckiej

Szlak wzdłuż Sprewy

Szlak Księcia Pücklera

Szlak Ogórkowy

Dolnołużycki Szlak 
Górniczy

Szlak Impresji 
Łużyckich  

Szlak 
po Pojezierzu Łużyckim


