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Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr to obszar na 
pograniczu polsko-niemieckim obejmujący po stronie nie-
mieckiej Powiat Sprewa-Nysa (22 członków-gminy i osoby 
prywatne), a po stronie polskiej południową część woje-
wództwa lubuskiego (53 gminy i 7 powiatów). Całkowita 
powierzchnia Euroregionu wynosi 10 522 km2 z czego 8 
710 km2  (82,8%) należy do Polski, a 1 812  km2 (17,2%) 
do Niemiec. W granicach Euroregionu mieszka ogółem 883 
287 mieszkańców, w polskiej części 654 796 osoby (74,1 
%), a w niemieckiej 228 491 (25,9 %). Euroregion Sprewa-
Nysa-Bóbr utworzony został w 1993 r. Stowarzyszenie jest 
platformą dobrowolnej współpracy polskich gmin z powia-
tami i miastami Republiki Federalnej Niemiec. Sekretariaty 
Euroregionu w Gubinie i Guben, prowadzą bieżące sprawy, 
koordynują pracę euroregionu i grup roboczych. 
Trzy rzeki (Sprewa, Nysa, Bóbr) płynące przez opisywa-
ny obszar znacznie wzbogacają jego walory turystyczno-
przyrodnicze.
Nysa Łużycka dzięki temu, że jest rzeką graniczną zacho-
wała w znacznym stopniu swój pierwotny, mało zmieniony 
krajobraz. Dno doliny ograniczone stromymi krawędziami 
porastają lasy łęgowe. Po przepłynięciu 251 km Nysa Łu-
życka wpada do Odry w okolicach wsi Kosarzyn i Ratzdorf.
Bóbr w swoim górnym i środkowym biegu ma charakter 
rzeki górskiej. Z tego względu cieszy się dużą popularnością 
wśród kajakarzy. Rzeka ma 272 km długości. Uchodzi do 
Odry w okolicach Krosna Odrz.
Sprewa jest typową rzeką nizinną. Swoje źródła ma na 
wysokości ok. 430 m n.p.m. Po 403 km wpada do Haweli. 
Przepływając przez Spreewald rzeka dzieli się na szereg ka-
nałów o dł. 900 km, idealnych do uprawiania kajakarstwa.
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr to obszar w dużej części pła-
ski, miejscami tylko urozmaicony pagórkami z licznymi ma-
łymi jeziorami. Teren ten doskonale nadaje się do uprawiania 
turystyki i rekreacji (wędrówki piesze, jazda na rowerze, jazda 
konna, jazda zaprzęgiem konnym, wędkarstwo, żegluga 
rzeczna, nurkowanie oraz różne rodzaje sportów wodnych 
jak: kąpiele, pływanie kajakiem i łódkami). Istnieje tu wiele 
atrakcji turystycznych wartych odwiedzenia.

Gubin - miasto nadgraniczne leżące nad Nysą Łużycką 
przy ujściu rzeki Lubszy. Do 1945 roku lewobrzeżna część 
miasta (Guben) i prawobrzeżna stanowiły jeden orga-

nizm. Centralnym punktem miasta, a zarazem naj-
okazalszym zabytkiem jest gotycki Kościół Farny 
1 obecnie, w formie trwałej ruiny. Jest naj-

większą tego typu budowlą w województwie 
lubuskim (60 m długości, 30 m szerokości, 53,5 
m wysokości). Od południa i zachodu ruiny fary 
otacza ratusz wzniesiony w II połowie XIV w., 

wielokrotnie przebudowywany.  Ważnym punktem w 
krajobrazie Gubina jest Wyspa Teatralna. Przed II woj-
ną światową znajdował się tutaj Teatr Miejski mogący 
pomieścić 750 widzów. Budynek teatru spłonął w 1946 r. 
obecnie na wyspie powstały ścieżki pieszo-rowerowe, p   
unkty widokowe oraz postawiono ławki i altany. Gubin 
posiada specyfi czny mikroklimat  charakteryzujący się 
wysokimi temperaturami w okresie letnim. Atrakcją jest 
najstarszy i najgrubszy wiąz szypułkowy w Polsce.

Zielona Góra jest jedną z dwóch stolic województwa 
lubuskiego. Za sprawą tradycji winiarskich sięgających 
średniowiecza miasto często nazywane jest Winnym 
Grodem, a wino i winiarstwo nadają miastu rozgłos. Do 
obyczajów związanych z winiarstwem zielonogórskim 
nawiązuje dziś Winobranie czyli święto 
wina odbywające się corocznie 
od połowy XIX w. Trwające 
tydzień imprezy kulturalne, 
jarmarki i targi kolekcjoner-
skie kończą się zawsze koro-
wodem winobraniowym, 
w którym jadący na platfor-
mach ulicami miasta lubuscy 
winiarze prezentują swoje 
produkty. 
Ścisłe związki miasta z uprawą 
winorośli widać też w krajo-
brazie miasta. Spacerując uli-
cami Zielonej Góry napotyka-
my pomnik Bachusa i fi gurki 
Bachusików. Wiele kamienic zdobią bogate dekoracje 
sztukatorskie i ozdobne fasady nawiązujące do winiar-
stwa. W Zielonej Górze narodził się pomysł wytyczenia 
Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, który prowadzi przez 
liczne winnice, pasieki i obiekty związane z tematem 

szlaku. Trasa wiedzie między innymi 
przez jedyne w Polsce zielonogór-
skie Muzeum Wina, gdzie pre-
zentowane jest wszystko, co wiąże 
się z winem, oraz winnice - na 
czele z miejską - na  Winnym 
Wzgórzu u stóp Palmiarni. Usytu-
owana na szczycie wzgórza

Palmiarnia 2 to najchętniej 
odwiedzany obiekt w mieście.  
Obecnie znajduje się tu około 150 
gatunków roślin, krzewów i drzew 
strefy równikowej i zwrotniko-
wej. Atrakcją dla zwiedzających 
jest 7 akwariów z różnorodnymi 
rybami. Palmiarnia pełni również 
funkcje kawiarni i restauracji, 
a z najwyższej kładki umiejsco-
wionej na wysokości około 
20 metrów  podziwiać możemy 
panoramę miasta.  Dla zaintereso-
wanych historią Zielonej Góry 
przygotowana jest trasa space-
rowa wokół Starego Rynku. Pro-
wadzi ona wśród XVIII- 
i XIX-wiecznych kamieniczek  do 
najstarszych i najciekawszych 
zabytków, m.in.: ratusza z XV w., 
Konkatedry pw. św. Jadwigi 
pochodzącej z XIII w. czy Wieży 
Głodowej (Łaziebnej) z XV w. 
CRS – największa w regionie 
hala sportowa z widownią na 5 
tys. osób wraz z basenem rekre-
acyjno-sportowym. Niedaleko, 
w Drzonkowie, znaj- duje się znany w Europie 
kompleks sportowy pięcioboju nowocze-
snego. Ośrodek bogato wyposażony jest w obiekty słu-
żące uprawianiu wielu dys-
cyplin. Hala tenisowa 
i korty, basen kryty 
i otwarty, strzelni-
ca, hipodrom, hala 
sportowa i wspania-
łe tereny crossowe 
wielokrotnie były 
areną zawodów 
o najwyższej randze 
międzynarodowej.

Brody – barokowy zespół urbanistyczny w jego 
skład wchodzą pałac-rezydencja, dwie ofi cyny, brama 
pałacowa, kościół, kilkanaście domów, oranżeria oraz 
park. Obecny kształt i wygląd pałacu 
Brühla jest wynikiem przebudo-
wy w latach 1741-1753. 

Pałac 3 podwyższono 
wtedy o jedną kondygnację, 
a dwuspadowy dach zastą-
piono mansardowym. 
Podczas wojny siedmioletniej 
w 1758 r. pałac został spalony, 
a otaczający go ogród - zde-
wastowany. Dopiero sto lat 
później gmach odbudowano na-
krywając go płaskim dachem. Nie-
stety w wyniku działań wojennych 
w 1945 r. ponownie uległ spaleniu. 
Obecnie główny gmach pałacu 
otrzymał nowy dach, odremonto-
wano obie ofi cyny, w których znaj-
dują się hotel, restauracja i centrum 
konferencyjne. Na uwagę zasługuje 
przypałacowy park krajobrazowy 
z licznymi rzadkimi okazami drzew 
i krzewów. W pobliskich Jezio-
rach Wysokich znajduje się mu-
rowana (na wzór latarni morskiej) 
41-metrowa dostrzegalnia leśna. 
Z jej tarasu widokowego rozpościera się piękna panora-
ma borów lubuskich. 

Bytom Odrzański – miasteczko malowniczo poło-
żone na wysokiej skarpie odrzańskiej. Piękna bogato zdo-
biona architektura zabudowy 
rynku stawia go w szeregu 
najcenniejszych zabytko-
wych zespołów urbani-
stycznych województwa 
lubuskiego. Kamieniczki 
otaczające rynek, prze-
ważnie o trzech pozio-
mach okien na elewacji 
frontowej, w większości 
powstały w I połowie XVII 
wieku  Szczególnie wysokimi walorami estetycznymi 
wyróżnia się późnorenesansowy  hotel „Pod Złotym 
Lwem” usytuowany we wschodniej pierzei rynku. 
Piękno zabudowy rynku uzupełnia późnorenesansowy 

ratusz 4 – znajdujący się wyjątkowo, nie na środku 
rynku, lecz w jego narożniku. Wyróżnia się paradnym 
wejściem, ozdobionym kamiennym renesansowym por-
talem z kartuszem oraz siedmiokondygnacyjną wieżą 

zakończoną galerią i kopula-
stym hełmem z dwiema 
latarniami.
W Bytomiu Odrzańskim 
istnieje rozbudowana 
infrastruktura wodno-
turystyczna. W ramach 
programu „Odra dla tu-
rystów 2014” do portu 
zawijają statki tury-
styczne. 

Pocysterski Zespół Klasztorny w Gościko-
wie-Paradyżu – jeden z najcenniejszych zabytków 
architektury sakralnej w Polsce. W jego skład wchodzą 
klasztor oraz przylegający do niego kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP i św. Marcina. Kościół i klasztor rozpoczęto 
budować w 1234 roku, 
a ukończono w 2. po-
łowie XIII wieku. 
Opactwo nazwano 
Paradisus Sanctae 
Mariae (Raj Matki 
Boskiej) – stąd 
często używana 
nazwa Paradyż. 
W kościele znaj-
duje się olbrzymi 
barokowy ołtarz główny z 1739 r. W jego 
centrum dominuje słynny obraz „Wnie-
bowzięcie NMP” autorstwa Feliksa 
Antona Scheffl  era z Lubiąża.  W kaplicy 
Matki Boskiej Paradyskiej znajduje się 
obraz Madonny z początków XVII w. 
Obecnie na terenie klasztoru mieści się 
Wyższe Seminarium Duchowne Diece-
zji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 
Tuż za budynkami klasztoru na rzece 
Paklicy kończy się 15-kilometrowy 
Lubrzański Szlak Kajakowy.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Ma-
rii Panny w Klępsku – jeden z kilku drewnianych 
zabytków architektury sakralnej w Euroregionie, zwany 
często „perłą drewnianej architektury”. Na podstawie ba-
dań metodą dendrochronologii jego powstanie datuje się 
na lata 1367-1377. Z tego okresu pochodzi zachowany do 
dzisiaj późnogotycki ołtarz główny. Obecna konstrukcja 
szachulcowo-drewniano-murowana pochodzi z czasu 
reformacji. Ogromne zmiany wprowadzono w wystroju 
wnętrz, które pokryto 117 malowidłami o tematyce za-
czerpniętej ze Starego i Nowego Testamentu. Stanowią 

one dzisiaj jego najcenniejszą 
wartość. W kościele znajdują 
się również tablice epitafi jne 
– renesansowe perełki ka-
mieniarstwa i snycerstwa. 
Z Klępskiem związana jest hi-
storia emigracji do Australii jej 
wielu mieszkańców, których 
potomkowie odwiedzają dzi-
siaj rodzinne strony.

Kłopot – wieś leżąca w granicach Krzesińskiego Parku 
Krajobrazowego znana z tego, że na jej terenie znajduje 
się najliczniejsza w Polsce zachodniej kolonia bociana 
białego. 
W wiosce liczącej 40 domów znajduje się 37 gniazd. Są 
nawet takie domostwa, gdzie 
na jednym dachu widać 
dwa gniazda. 
Tak liczna reprezentacja 
bocianów na tym terenie 
wynika z dogodnych wa-
runków żerowych jakie 
odnajdują one w dolinie 
Odry porośniętej łąkami 
i lasami łęgowymi. 
W centrum wsi mieści się Muzeum Bociana Białego, 
w którym zgromadzono wiele eksponatów prezentują-
cych życie bociana oraz jego ochronę. Oprócz walorów 
edukacyjnych turyści mają możliwość skosztowania do-
mowego chleba ze smalcem lub pysznego ciasta.

Kożuchów – miasto położone na stokach Wzgórz 
Dalkowskich. Wśród cennych zabytków na specjalną 

uwagę zasługuje zamek 8 wzniesiony w stylu go-
tyckim na początku XIV wieku. Przez długie lata obiekt 
był siedzibą książęcą i znamienitych rodów.
Odrestaurowany w latach 70. XX w.
obiekt jest dzisiaj cztero-
skrzydłową budowlą 
o dwóch kondygnacjach 
z kwadratowym dzie-
dzińcem. O dawnym, 
obronnym charakterze 
obiektu świadczy szero-
ka, dziś sucha fosa, oraz 
płd.-wsch. basteja z frag-

Die Euroregion Spree-Neiße-Bober liegt im po-
lnisch-deutschen Grenzgebiet und umfasst auf der deutschen 
Seite den Landkreis Spree-Neiße und die kreisfreie Stadt Cott-
bus (22 Gemeindemitglieder und Einzelpersonen) auf der po-
lnischen Seite den südlichen Teil der Woiwodschaft Lubuskie 
(53 Gemeinden und 7 Kreise). Die Gesamtfl  äche der Eurore-
gion beträgt 10.522 km2, davon gehören 8.710 km2 (82,8%) 
zu Polen und 1.812 km2 (17,2%) zu Deutschland. Innerhalb 
den Grenzen der Euroregion leben insgesamt 883.287 Ein-
wohner, im polnischen Teil 654.796 Menschen (74,1 %) und 
im deutschen 228.491 (25,9 %). Die Euroregion Spree-Neiße-
Bober wurde 1993 gegründet. Der Verein ist eine Plattform 
der freiwilligen Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 
und Unternehmen, Hochschulen, Institutionen, Vereine und 
Bürger. Die Sekretariate der Euroregion in Gubin und Guben 
führen laufende Geschäfte, koordinieren die Arbeit der Euro-
region und die der Arbeitsgruppen.
Drei Flüsse (Spree, Neiße und Bober), die das beschrie-
bene Gebiet durchfl ießen, bereichern seine touristischen 
und natürlichen Vorzüge signifi kant.
Da die Lausitzer Neiße ein Grenzfl uss ist, hat sie ihre ur-
sprüngliche und fast unberührte Landschaft erhalten. Der 
Talboden ist durch steile Hänge begrenzt, und mit Auenwäl-
dern bewachsen. Nach 251 km mündet die Lausitzer Neiße 
in die Oder in der Nähe der Dörfer Kosarzyn und Ratzdorf.
Der Bober ähnelt in seinem oberen und mittleren Flusslauf 
einem Bergfl uss. Aus diesem Grund erfreut er sich einer gro-
ßen Beliebtheit bei Kanuten. Der Fluss ist 272 km lang. Er 
mündet in die Oder in der Nähe von Krosno Odrzańskie. 
Die Spree ist ein typischer Flachlandfl uss. Ihre Quellen 
befi nden sich in einer Höhe von ca. 430 ü.d.M. im sächsi-
schen Bergland. Nach 403 km mündet sie in die Havel. Im 
Spreewald teilt sich der Fluss in 900 km schiff barer Kanäle, 
die sich hervorragend für den Kanutourismus eignen. Die 
Stauseen eignen sich auch zum Segeln.
Die Euroregion Spree-Neiße-Bober ist größtenteils ein 
Flachland, nur stellenweise wechseln sich Hügeln und 
zahlreiche kleine Seen ab. Das Gelände ist perfekt für den 
Tourismus und vielfältige Freizeitaktivitäten geeignet 
(Wandern, Radfahren, Reiten, Kutschfahrten, Binnenschiff  
fahrt- sowie verschiedene Wasseraktivitäten wie Angeln, 
Baden, Tauchen, Kanu- und Bootfahrten). Es gibt eine 
Vielzahl touristischer. Attraktionen, die sehenswert sind.

Gubin – eine Grenzstadt, die an der Lausitzer Neiße und 
an der Mündung des Flusses Lubsza (Lubst) liegt. Bis 1945 
waren der am linken Ufer gelegene Stadtteil (Guben) und 

der am rech-
ten Ufer gele-
gene Stadtteil 
eine Stadt.
Ein zentraler 
Punkt der 
Stadt und das 
prachtvollste 

Denkmal zugle-
ich ist die goti-

sche Pfarrkirche 1 – derzeit, bedauerlicherweise, 
eine Ruine. Sie ist das größte Bauwerk dieser Art in der Wo-
iwodschaft Lebus (Länge 60 m, Breite 30 m, Höhe 53,5 m). 
Vom Süden bis zum Westen werden die Ruinen der Pfarrkir-
che durch das in der zweiten Hälfte des 14. Jhd. erbaute und 
mehrmals umgebaute Rathaus umgeben. 
Ein wichtiger Punkt in der Landschaft von Gubin ist die 
Wyspa Teatralna (Theaterinsel). Vor dem 2. Weltkrieg 
gab es hier das Stadttheater mit Platz für 750 Besucher. 
Das Theatergebäude wurde 1946 von Flammen zerstört. 
Auf der Insel gibt es zurzeit Wander- und Fahrradwege, 
Aussichtspunkte, Bänke und Gartenhäuschen laden zum 
Verweilen ein. Gubin verfügt über ein typisches Mikro-
klima, gekennzeichnet durch hohe Temperaturen in der 
Sommerzeit. Eine Attraktion ist die älteste und dickste 
Flatterulme in Polen.

Zielona Góra ist eine der beiden Hauptstädte der Wo-
iwodschaft Lubuskie. Durch die Weinbautraditionen, die 
bis ins Mittelalter zurückreichen, wird die Stadt häufi g als 
Weinbaustadt bezeichnet und der Wein und die Weinpro-
duktion machen die Stadt bekannt. 

An das Brauchtum, das mit dem Weinbau aus 
Zielona Góra verbunden ist, knüpft heute die 
Weinlese an, also das Weinfest, das jedes Jahr 
seit der Mitte des 19. Jhd. gefeiert wird. Eine 
Woche lang dauernde kulturelle Veranstaltun-
gen, Jahrmärkte und Sammlermärkte enden 
immer mit einem Weinleseumzug, in dem 
Lebuser Weinbauern, die auf Wagen durch die 
Stadt fahren, ihre Produkte präsentieren. 
Die engen Beziehungen der Stadt mit dem 
Anbau von Weintrauben spiegeln sich in der 
Landschaft wieder. Wenn wir in den Straßen 
von Zielona Góra spazieren gehen, stoßen wir 

auf das Denkmal von Bachus und kleine Ba-
chus-Figuren. Viele Mietshäuser sind mit prächtigen 

Stuckverzierungen und an den Weinbau erinnernden Zier-
fassaden besetzt. 
In Zielona Góra entstand die Idee, eine Lebuser Wein- und 
Honigroute abzustecken, die über zahlreiche Weinber-
ge, Imkereien und Anlagen, führen. Die Route verläuft 
unter anderem zum einzigen Weinmuseum in Polen in 

Zielona Góra, wo alles präsen-
tiert wird, das mit Wein in 
Verbindung steht, sowie dem 
Stadtweinberg – auf dem 
Winne Wzgórze (Weinhügel) 
am Fuße des Palmenhauses. 

Das Palmenhaus 2 ist 
ein gern besuchtes Objekt in 

der Stadt. 
Derzeit gibt es dort etwa 
150 Pfl anzen, Strauch- und 
Baumarten der Tropen- 
und Äquatorialzone. Eine 
besondere Attraktion sind 
die sieben Aquarien mit 
verschiedenen Fischarten. 
Das Palmenhaus dient auch 

als Café und Restaurant und 
bietet einen wunderbaren Rund-

blick über die Stadt. 
Für Interessierte der Stadtgeschichte von 
Zielona Góra wurde ein Wanderweg um 
den Alten Markt herum angelegt. Der 
Wanderweg führt zwischen kleinen 
Mietshäusern aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert hindurch zu den ältesten und 
interessantesten Denkmälern, darunter 
u.a.: das Rathaus aus dem 15. Jhd., die 
St. Jadwiga-Konkathedrale aus 
dem 13. Jhd. oder der Wieża Głodowa 
(Łaziebna) (Hungerturm) aus dem 
15. Jhd. 

CRS – die größte Sporthalle der Region 
mit einem Zuschauerraum für 5.000 Perso-

nen und einem Freizeit- und Schwimmbecken.
Nicht weit entfernt, in Drzonków, liegt die europaweit be-

kannte 2a Sportanlage für Modernen Fünfkampf. 
Das Zentrum ist sehr gut mit Gebäuden ausgestattet, die 
zum Ausüben verschiedener Sportarten dienen. Tenni-
shalle und -plätze, Hallen- und Freibad, Schießanlagen, 
Hippodrom, eine Sporthalle und wunderbare Crossfl ächen 
wurden mehrmals zur Wettbewerbsarena auf höchster 
internationaler Ebene streichen: Beachtung fanden.

Brody – ein urbaner Komplex aus dem Barock, 
besteht aus dem Residenzschloss, zwei Hinterhäusern, 
dem Palasttor, der Kirche, der Orangerie und der Parkanla-

ge. Schloss-, Park- und Stad-
tanlage wurden zweimal durch 
historische Ereignisse fast voll-
ständig zerstört. Die gegen-
wärtige Formt und das Ersche-
inungsbild des Schlosses von 
Brühl sind auf dessen Umbau in 
den Jahren 1741–1753 zurück-
zuführen. Das Schloss 3  

wurde damals um ein Geschoss 
erhöht und das Satteldach durch ein 

Mansardendach ersetzt. Derzeit ist das 
Hauptgebäude mit einem neuen Dach 
gedeckt, beide Hinterhäuser, in denen 
sich ein Hotel, ein Restaurant und ein 
Konferenzzentrum befi nden, wurden 
renoviert. Besondere Aufmerksamkeit 
verdient der am Schloss gelegene Land-
schaftsschutzpark mit zahlreichen  sel-
tenen Baum- und Strauchexemplaren. 
In nahegelegenem Jeziory Wysokie 
befi ndet sich ein nach dem Modell 
eines Leuchtturms gemauerter Feu-
erwachturm mit einer Höhe von 41 m. 

Von dessen Aussichtsplattform her er-
streckt sich ein wunderschönes Panorama 

der Lebuser Heide.

Bytom Odrzański – eine malerisch an der Ode-
rböschung gelegene Kleinstadt. Schön und prachtvoll 

verzierte Architektur der 
Marktplatzgebäude macht 
es zu einem der wertvollsten 
unter Denkmalschutz stehenden 
städtebaulichen Komplexe der 
Woiwodschaft Lubuskie. Die den 
Marktplatz umgebenden kleinen 
Mietshäuser, größtenteils mit Dre-
ietagenfenstern an der Vorderfas-

sade, entstanden meist in der Mitte 
des 17. Jhd. Durch eine besonders hohe 

Ästhetik tut sich das Hotel „Pod Złotym Lwem” (Zum gol-
denen Löwen) aus der späteren Renaissance hervor, das an 
der östlichen Straßenfront gelegen ist. 
Die Schönheit des Gebäudekomplexes am Marktplatz wird 

durch das Rathaus 4 aus der späteren Renaissance 
abgerundet – es befi ndet sich nicht in der Mitte des 
Marktplatzes, sondern in dessen Ecke. Es zeichnet sich 
durch seinen festlichen Eingang aus, der mit einem Rena-

issance-Steinportal mit einer Kartu-
sche und einem siebengeschossigen 
Turm verziert und mit Galerie und 
kuppelförmigem Dach mit zwei La-
ternen bekrönt ist.
In Bytom Odrzański fi ndet sich eine gut 
ausgebaute Wasser- und Tourismus-
infrastruktur. Im Rahmen des Pro-

gramms „Odra dla turystów 2014” 
(Oder für Touristen 2014) laufen in den 

Hafen Schiff e mit Touristen ein. 

Das ehemalige Zisterzienser-Kloster Para-
dies – eines der wertvollsten Denkmäler der sakralen 
Architektur in Polen. Dazu gehören das Kloster und die 
angrenzenden Kirchen Mariä Himmelfahrt und St. Mar-
tin. Der Kirchen- und Klosterbau begann im Jahre 1234 

und wurde in der zweiten Hälfte des 13. 
Jhd. vollendet. Die Abtei wurde Paradisus 
Sanctae Mariae (Paradies Muttergottes) 
benannt – daher wird oft der Name Pa-
radyż (Paradies) verwendet. In der Kirche 
gibt es einen riesigen barocken Hauptaltar 
von 1739. Ganz in seinem Mittelpunkt 
dominiert das berühmte Gemälde „Mariä 
Himmelfahrt“ von Feliks Anton Scheffl  er 

aus Lubiąż. In der Kapelle Mariä von Paradyż 
befi ndet sich das Gemälde der Madonna aus dem 

frühen 17. Jhd. Im Klo-
stergebiet hat heute 
das Höhere Priester-
seminar der Diözese 
von Zielona Góra und 
Gorzów seinen Sitz.
Gleich hinter den 
Klostergebäuden am 
Fluss Paklica endet der 

fünfzehnte Kilometer der 
Lubrzański Szlak Kajakowy 

(Liebenauer Kanuwanderfahrt).

Die Kirche Mariä Heimsuchung in Klępsk – 
eines von mehreren hölzernen Denkmälern der sakralen 
Architektur in der Euroregion, häufi g „Perle der hölzernen 
Architektur“ genannt. Anhand dendrochronologischer 
Untersuchungen wird angenommen, dass sie in den Jah-
ren 1367–1377 erbaut wurde. Aus dieser Zeit stammt der 
bis heute erhaltene Hauptaltar aus der späten Gotik. Die 
derzeitige gemauerte Holz- und Flechtwerkwandkon-
struktion geht auf die Zeit der Reformation zurück. Es 
wurden große Veränderungen im Bereich der Innenein-
richtung vorgenommen: Der Innenraum wurde mit 117 

Wandgemälden gedeckt, die an das Alte und 
Neue Testament anknüpfen. Heute sind sie 
deren wichtigstes Gut. In der Kirche befi nden 
sich auch Gedenktafeln – Juwelen des Stein-
metzhandwerkes und der Holzschnitzerei 
aus der Renaissance. 
Mit Klępsk ist die Geschichte der Emigration 
nach Australien mehrerer seiner Einwohnern 
verbunden, deren Nachkommen heute ihre 

Heimat besuchen.

Kłopot – ein in den Grenzen des Landschaftsschutz-
parks Krzesiny gelegenes Dorf ist dadurch bekannt, dass 
sich auf dessen Gebiet die größte Weißstorch-Kolonie in 
Westpolen befi ndet. 
Im Dorf, wo nur 40 Häuser stehen, gibt es 37 Nester. Man 

kann da auch auf Behausungen sto-
ßen, wo auf einem Dach zwei Nester 
zu sehen sind. 
Die so zahlreiche Storchpopulation 
auf diesem Gebiet ist auf günstige 
Futterbedingungen zurückzufüh-
ren, die diese Vögel im mit Wiesen 
und Bruchwäldern bewachsenen 

Odertal fi nden. 
In der Dorfmitte befi ndet sich das 

Weißstorch-Museum, in dem eine ganze Reihe von 
Exponaten gesammelt wurden, die das Leben des Weiß-
storches sowie dessen Schutz präsentieren. Neben dem 
erzieherischen Beitrag haben die Touristen auch die 
Möglichkeit, hausgemachtes Brot mit Schmalz sowie lec-
keren Kuchen zu probieren.

Kożuchów – eine Stadt gelegen an den Hängen von 
Wzgórza Dalkowskie (Dalkauer Berge). Unter den wertvol-

lsten Denkmälern verdient das Schloss 8 besondere 
Aufmerksamkeit, das im gotischen Stil zu Beginn des 14. 
Jh. erbaut wurde. Über viele Jahre diente das Gebäude als 

Sitz von Fürsten und namhaften Fa-
milien.
Das Objekt, das in den 70er Jahren 
des 20. Jh. saniert wurde, ist heute 
ein vierfl ügeliges Bauwerk mit zwei 
Geschossen und einem quadrati-
schen Schlosshof. Vom ehemali-
gen Schutzcharakter der Anlage 
zeugen der breite zurzeit trockene 

Festungsgraben sowie die südöstliche 

mentem murów. Obecnie w zamku siedzibę ma Ośrodek 
Kultury i Sportu „ZAMEK”, udostępniający zwiedzającym 
zgromadzone w gmachu eksponaty muzealne związane z 
historią miasta.

Łagów – wieś nazywana często „Perłą Pojezierza Lubu-
skiego”. W sensie urbanistycznym jest on miastem, gdyż 
posiada zwartą zabudowę, mury 
obronne i bramy. Spotkamy się 
tutaj z najmniejszym miastem 
w Europie. Miniaturowy układ 
miejski, zamknięty dwiema 
bramami, usytuowany u stóp 
zamku, przetrwał do dziś. 
W połowie XIV w. Łagów wszedł 
w posiadanie rycerskiego zako-
nu joannitów. Wybudowali oni 
zamek, lokalizując go na prze-
smyku między jeziorami. 

Zamek Joannitów 9
jest dominując ym elemen-
tem w panoramie Łagowa. 
Z 35-metrowej wieży zamkowej roz-
pościera się piękna panorama 
na miasteczko i głęboko wci-
nające się w morenowe wzgó-
rza jeziora rynnowe. 
W latach 70. XX wieku w oko-
licach Łagowa dokonano od-
wiertu mineralnych wód chlor-
kowo-sodowych, bromkowych 
i borowych o temperaturze 
23ºC, które mogą być wykorzystywane do picia i kąpieli 
leczniczych. Na tej podstawie - między innymi - Łagów 
zabiega o uznanie go za uzdrowisko.

MRU (Międzyrzecki Rejon Umocniony) - ob-
szar silnie ufortyfi kowanych umocnień o długości ok. 90 
km rozciągający się od Środkowej Odry po ujście Obry do 
Warty. MRU został wybudowany w latach 
30. XX w. jako zabezpieczenie Nie-
miec przed atakiem ze strony 
Polski. Główny pas umocnień 
rozciągał się od Gorzowa Wlkp. 
przez Skwierzynę, Bledzew, Kur-
sko, Wysoką, Lubrzę, Mostki do 
Brodów nad Odrą. W okolicach 
wsi Boryszyn, Kaława, Kęszyca, 
Wysoka znajduje się kilkadziesiąt 

kilkupiętrowych schronów bojowych zwanych panzer-
werkami. Są one połączone, na głębokości ok. 30 m pod 
powierzchnią ziemi, systemem żelbetonowych kory-
tarzy. Kursowały nimi kolejki elektryczne dowożące 
amunicję i żołnierzy. W części podziemi umownie zwanej 

Pętlą Boryszyńską 10 stworzono turystyczną trasę 
o długości 5 km. Podziemia MRU ze względu na warunki 
zbliżone do naturalnych jaskiń 
są zamieszkałe przez nie-
toperze. Zimowe spisy 
wykazały, że hibernuje 
tu ponad 30 tysięcy 
osobników. To zadecy-
dowało o utworzeniu 
w części podziemi rezer-
watu przyrody „Nietoperek”. 
W pobliżu Lubrzy wy-
tyczono i oznakowano 
Lubrzański Szlak Forty-
fi kacji. Trasa przebiega 
wzdłuż umocnień i 
budowli oraz przeszkód 
hydrotechnicznych (kanały, tereny zalewowe, umocnienia 
ziemno - polowe, zwodzone mosty przesuwne oraz stalo-
wo-żelbetowe bunkry). 

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie 
- jedna z największych placówek historyczno-wojskowych 
w Polsce. Placówka może pochwalić się pokaźnym zbiorem 
ponad 5000 eksponatów prezentowanych na wystawie 
plenerowej, pawilonowej oraz w budynku XIX-wiecznego 
pałacu. Kolekcja zawiera zbiór ciężkiego sprzętu woj-
skowego, lotnictwa i wyposażenia, umundurowania, 
odznaczeń, dokumentów oraz około 150 dzieł sztuki 

t e m a -
tycznie związanych z wojskowością. Większość ekspozycji 
ma charakter stały i zgrupowany jest tematycznie.

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa - najcen-
niejsza wielkoobszarowa forma ochrony przyrody w wo-
jewództwie lubuskim. W jego granicach znajduje się Park 
Mużakowski wpisany na listę  światowego dziedzictwa 

kultury UNESCO oraz Geopark 
Łuk Mużakowa, będący człon-
kiem Europejskiej i Globalnej 
Sieci Geoparków pod patro-
natem UNESCO.
Łuk Mużakowa (Muskauer 
Faltenbogen) to największa 
na świecie morena czołowa 
powstała podczas zlodo-
wacenia ponad 340 tys. lat 
temu. Ma kształt podkowy wygiętej na południe, o dłu-
gości ponad 40 km i szerokości od 3 do 5 km. Jego środek 
przecięty jest korytem Nysy Łużyckiej. Lądolód stworzył 
na powierzchni malownicze wąwozy, wzgórza, doliny, 
tarasy i przełomy rzek. 

Geopark Łuk Mużakowa  12 powstał w celu ochrony 
miejsc o specjalnym znaczeniu dla 
nauk o Ziemi (tzw. geotopy). 
Na jego powierzchni wyty-
czono ścieżkę pieszo-rowe-
rową biegnącą po obszarach 
pokopalnianych z charakte-
rystycznymi różnobarwnymi 
jeziorkami. 
Na obszarze Łuku znajduje 
się ponad 700-hektarowy 
Park Mużakowski, jeden z najznakomitszych przy-
kładów sztuki ogrodowej w 
Europie. Jego twórcą był 
właściciel lokalnych dóbr, 
książę Hermann von Püc-
kler-Muskau. Część parku 
o powierzchni 522 ha leży 
po stronie polskiej. Ze stro-
ną niemiecką parku połą-
czona jest dwoma mosta-
mi na Nysie Łużyckiej.

Figura Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w Świebodzi-
nie. 13 Pomnik jest wotum 
wdzięczności za Rok Jubileuszowy 
2000 i Intronizację Chrystusa Króla 
na Ziemi Świebodzińskiej. Całkowita 
wysokość pomnika wynosi 36 m, 
z czego 33 m przypada na fi gurę 
Jezusa, a 3 m na wieńczącą pomnik 
pozłacaną koronę.
Od momentu wybudowania  pomnik 
stał się największą atrakcją turystycz-
ną Świebodzina i okolicy. Budowla 

swoim wyglądem nawiązuje do pomnika Chrystusa Od-
kupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest o 3 metry wyż-
sza. Figura widoczna z kilku kilometrów z drogi krajowej 
nr 92 i drogi ekspresowej S3 przyciąga tysiące turystów. 

Skansen Etnografi czny w Ochli położony
jest około 5 km od  centrum Zielonej Góry. Jadąc do Ochli, 
po drodze mijamy Ogród Botaniczny 
(ul. Botaniczna 50a), w kolekcji któ-
rego jest obecnie około 500 ga-
tunków i odmian roślin. Na tyłach 
ogrodu znajduje się minizoo oraz 
plac zabaw Bajkowa Zagroda z fi -
gurami znanymi z bajek. 
Skansen zajmuje obszar 13 ha, 
na którym zgromadzono i objęto 
ochroną ponad 60 zabytkowych 
obiektów architektury wiejskiej 
stojących w zbliżonym do natural-
nego środowisku lasów, stawów 
i łąk. W tym krajobrazie zostały 
usytuowane różne typy architek-
tury z kilku regionów: Zachodniej 
Wielkopolski, Dolnego Śląska, Wschodnich Łużyc, obszaru 
środkowo-lubuskiego oraz histo-
rycznej Bukowiny. Rozmiesz-
czenie budowli nawiązuje 
do kształtu wsi. Obiekty 
wyposażone są w sprzęty 
codziennego użytku, na-
rzędzia pracy, odzież oraz 
elementy wystroju wnętrz. 
Do najcenniejszych zabyt-
ków w skansenie należą: 

wieża winiarska  14
z XVIII wieku z Budachowa i najstarszy w Polsce drewnia-
ny obiekt mieszkalny z Potrzebowa datowany na 
1675 rok. 

Sława – niewielkie czterotysięczne miasteczko leżące 
nad Jeziorem Sławskim 15 nazywanym też „Śląskim Mo-
rzem” ze względu na swą wielkość (854 ha). Do dziś mia-
sto zachowało średniowieczny układ przestrzenny. 
Chociaż Sława ma długą i bogatą historię (prawa miejskie 
uzyskało w 1312 roku) to najczęściej jest kojarzone z wy-

poczynkiem nad wodą. Jezioro 15 ze względu na ol-
brzymią powierzchnię i dobre warunki wietrzne zapewnia 
doskonałe możliwości do żeglowania. Znajdują się tam 
liczne porty jachtowe oraz wypożyczalnie sprzętu pływa-
jącego. W sezonie letnim atrakcją jest godzinny rejs stat-

kiem po jeziorze. Ka-
jakarze rozpoczynają 
tu spływ Lubuskim 
Szlakiem Wodnym 
o długości 220 km.  
Wody jeziora są in-
tensywnie zarybiane, 
więc można liczyć na 
udane połowy. Szcze-
gólnie licznie występuje tu sandacz, szczupak i okoń. 
W pobliskim Krzepielowie można pojeździć konno. Ośro-
dek wyposażony jest m.in.: w stajnię na kilkadziesiąt koni 
i krytą halę o wymiarach 25 m na 55 m.

Zespół pałacowo-parkowy w Trzebiechowie 
w obecnym kształcie powstał w XVIII w. Posiada on cha-
rakter barokowej architektury rezydencjonalnej. 
W skład zespołu wchodzą: pałac w stylu rezydencji fran-
cuskich (siedziba szkoły), park dworski w stylu angielskim, 
a także zabytkowa ofi cyna z początku XIX w. – siedziba 
Urzędu Gminy oraz dawna ujeżdżalnia – obecnie hala 
sportowa 
Od roku 2003 wyższą rangę pod względem atrakcyjności, 
od zespołu pałacowo-parkowego, 
zyskał kompleks sanatoryj-
ny w Trzebiechowie. 16  
W tym roku dokonano odkry-
cia na skalę europejską, wyka-
zano, że wyposażenie wnętrz 
budynków (obecnie Dom Po-
mocy Społecznej):  stolarkę 
drzwiową, klatkę schodową, 
przeszklenia, meble, polichro-
mie i inne elementy wyposażenia i wystroju zaprojekto-
wał Henry Clément van de Velde - belgijski malarz, archi-
tekt. Artysta był jednym z czołowych twórców i 
teoretyków secesji. Trzebiechów znalazł się dzięki niemu 
w kręgu zainteresowania ludzi ze świata kultury i sztuki z 
całej Europy, a budynki sanatorium urosły do rangi dzieła 
sztuki o europejskim znaczeniu. 

Winnica „Stara Winna Góra” w Górzykowie 
jest winnicą rodzinną, założoną w 1997 r. Jest jednym 
z niezwykłych miejsc, gdzie winorośl nadała charakter 
temu miejscu. Jako jedna z pierwszych winnic w woje-
wództwie lubuskim odnawia tradycje uprawy winorośli 
i winifi kacji wina w regionie. Na zboczach doliny Obrzy-
cy, na powierzchni ponad 6 ha, uprawiane są szlachetne 
odmiany winorośli. Wśród białych: Riesling, Traminer, 
Saphira oraz Pinot Gris a wśród czerwonych: Regent, Pinot 
Noir oraz Saint Laurent. W Górzykowie winna latorośl ma 

zapewnioną wystar-
czającą ilość cie-
płych i słonecznych 
dni, aby owoce 
uzyskały doskonałą 
dojrzałość. Pro-
duktami winnicy są 
wina pełne fi nezji, 
czystych kwiato-
wych i owocowych 
aromatów. Winnica szczyci się białym, półwytrawnym 
Rieslingiem cieszącym się dużym uznaniem.
Winnica jest również częścią kompleksu „Winny Dworek”, 
w którym odnajdziecie Państwo hotel, restaurację z Kuch-
nią Smaków „winnych i niewinnych”, kameralną Powo-
zownię oraz strefę relaksu z wyjątkową „Winoterapią”.

Wschowa - miasto o wielowiekowej historii bogate 
w liczne zabytki architektury oraz pamiątki. Klasztor oo. 
Franciszkanów zwany „Perłą Baroku” ze słynącym łaskami 
dębowym krucyfi ksem Chrystusa Ukrzyżowanego. 
Wschowa bardzo zyskała na znaczeniu w czasach saskich, 
kiedy to w ratuszu miejskim kilkakrotnie zwoływano po-
siedzenia senatu oraz przyj-
mowano tureckie poselstwa. 
XIV- wieczny trzykondy-
gnacyjny neogotycki ra-
tusz miejski 18 ota-
czają rzędy kolorowych 
bogato zdobionych ka-
mienic. Jest to największy 
w tej części Polski zespół 
kamienic mieszczańskich z 
XVII i XVIII w. Kilka z nich 
w zachodniej pierzei rynku 
w czasach pobytu we 
Wschowie Augusta III za-
mieniono na rezydencję 
królewską. W dwóch znajduje się Muzeum Ziemi Wschow-
skiej gromadzące zabytki ruchome dotyczące historii 
i kultury miasta oraz okolicy. W centrum zabytkowego 
miasta znajduje się Zamek królewski.  Obecny zespół, zło-
żony z pięciu budynków zgrupowanych wokół dziedzińca 
przebudowano na przełomie XVIII i XIX w. i odbudowy w 
latach 2001 -2007. 
Nad miastem góruje potężna 68 metrowa wieża Ko-
ścioła Farnego pw. św. Stanisława Biskupa i Wnie-
bowzięcia NMP. Ostateczny barokowy wygląd kościół 
uzyskał w XVIII w. 

Zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu należy 
do bardzo cennych zabytków o znaczeniu ogólnopolskim. 

Barokowy pałac 19 (obecnie Żagański Dom Kultury) 
powstał w latach 1670-1700 na miejscu średniowieczne-
go piastowskiego zamku książęcego. Jest to trzykondy-
gnacyjna budowla z wysoką sutereną. Pałac otacza głębo-
ka, sucha fosa, przez którą przerzucone są dwa murowane 
mosty. Otwory okienne zwieńczone są 197 maszkaronami 
wzorowanymi na szkicach Leonarda da Vinci. Wokół pała-
cu powstało urządzone z wielkim gustem założenie 
parkowe, oparte na holenderskich wzorach parku krajo-
brazowego. Park o powierzchni 205 ha zaprojektowano 
i założono w 1 poł. XVII w.,
a swój obecny 
kształt uzyskał 
w poł. XIX w. 
Rośnie tu wiele 
okazałych drzew 
np. dąb o obwo-
dzie 610 cm, buk 
(530 cm), plata-
ny (550, 530 cm). 
W cent r um 
miasta, w budynku klasztoru poaugustiańskiego mieści 
się barokowa biblioteka posiadająca jeden z najbogatszych 
w Polsce  zbiorów globusów oraz XVI-wiecznych staro-
druków. Na przedmieściach Żagania znajduje się Muzeum 
Obozów Jenieckich z repliką Tunelu Harry związanego 
z ucieczką jeńców alianckich podczas II wojny światowej 
(The Great Escape).

Żary – największe (42 000 mieszkańców) miasto łużyc-
kie na terenie Polski. Dzięki swojemu położeniu na skrzy-
żowaniu ważnych szlaków handlowych, wiodących 
z Magdeburga do Poznania i ze Szczecina do Wrocławia 
już od XIV w. rozwija się tu włókiennictwo, produkcja 
szewska, złotnicza i piwowarska. Centrum miasta stanowi 
prostokątny rynek 90 x 80 m, w środku którego stoi zabyt-
kowy ratusz. Uwagę 
zwraca jego rene-
sansowy portal 
ozdobiony mo-
zaiką. Wśród 
o t a c z a j ą c y c h 
plac rynkowy 
kamienic uwagę 
zwracają: baro-
kowo-klasycy-
styczna kamie-
nica z 1770-80 r. (dawna gospoda Pod Złotą Gwiazdą, 
Rynek 12) oraz barokowa z 1721 r. (Rynek 17). Na północ 
od rynku znajduje się najwspanialszy zabytek miasta – 

zespół zamkowo-pałacowy. 20 Najstarszą jego 
częścią jest gotycki zamek Dewinów z połowy XIII w., roz-
budowany przez Bibersteinów w wieku XVI. Obok stoi 
monumentalny barokowy pałac Promnitzów z XVIII w. 
z imponującą południową fasadą z trzema ryzalitami. 
W najbliższych okolicach miasta (Zielony Las) znajdują się 
fantastyczne tereny do uprawiania turystyki rowerowej.

Forst (Lausitz)
Wschodnioniemiecki Ogród Różany 1
Na dziedzińcach otoczonych per-
golami i romantycznymi fon-
tannami kwitną dziesiątki 
tysięcy róż w ponad 950 
gatunkach.  Historyczny 
park (z 1913 r.) dysponu-
jący aktualnie restauracją 
i placem zabaw dla dzieci 
oferuje przez cały rok 
urocze kulisy do spacerów 
rekreacyjnych. Wskazówka: 
w ostatni weekend czerwca organizowany jest tradycyjny 
festyn Ogrodu Różanego z takimi 
atrakcjami jak m. in. przegląd róż 
ciętych i „Noc 1000 świateł”. 
Brandenburskie Muzeum 
Tekstylne w Forst (Lausitz)
Miasto róż Forst było kiedyś 
metropolią przemysłu tekstylne-
go. Tradycję tę przechowuje się 
w Brandenburskim Muzeum 
Tekstylnym, które mieści się 
w starym budynku fabrycznym 
z 1897 r. Można tu zobaczyć w akcji 
funkcjonujące stare maszyny i czę-
ściowo też samemu wypróbować 
swoich sił.

Spremberg
Zamek kultury powiatu Spree-Neiße  2
Spremberg – zielone miasto nad Sprewą. Historyczne 

centrum odrestaurowane zostało w ostatnich latach. War-
te zobaczenia są rynek oraz zaułek „Bullwinkel”, podobnie 
jak i zamek kultury powiatu Spree-Neiße z Dolnołużyckim 
Muzeum Regionalnym oraz wieża Bismarcka na wzgórzu 
Georgenberg.
Kąpielisko z atrakcjami w Sprembergu
To bezbarierowe kąpielisko otwarte, znajdujące się 
w dolince Kochsagrund, oddano do użytku w 1992 r. 
Posiadając wielką zjeżdżalnię i atrakcje wodne przyciąga 
w lecie magicznie nie tylko mieszkańców Spremberga.
Zapora „Spremberg”
Zalew zapory „Spremberg” z nowo urządzonymi plażami 
(place zabaw dla dzieci, punkty 
widokowe, przystanie) stał 
się rajem nie tylko dla 
wodniaków. Do poby-
tu zapraszają dwa pola 
kempingowe, hotel, kilka 
restauracji, park linowy 
i szkółka surfi ngu. Wspa-
niałym przeżyciem jest 
szlak rowerowy wokół za-
lewu – ok. 20 km.

Guben 
Od II wojny światowej Nysa Łużycka dzieli miasto Gu-
ben na niemiecki Guben i polski Gubin. Pozostałości 
historycznego centrum miasta są widoczne jeszcze 
w Gubinie. Centrum Gubenu integruje stare budowle 
przemysłowe z nowoczesnym użytkowaniem. Nysa Łu-
życka jest elementem łączącym, a nowy mostek dla 
pieszych zaprasza do zwiedzenia niemieckiej i polskiej 
części miasta. Początkiem czerwca Guben i Gubin urządza 
wspólny polsko-niemiecki festyn wiosenny.
Festyn jabłkowy odbywający się na początku września 
jest pokłonem w kierunku starej tradycji sadów i winnic 
w mieście. Wybierana jest też „królowa jabłka”.

Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben 3
W nowym centrum Gubenu, zaraz obok nowego ratu-
sza, powstało w dawnej fabryce kapeluszy Muzeum Mia-
sta i Przemysłu – niezwykła wystawa z innowacyjny-
mi pomysłami kompozycyjnymi
i zastosowaniem nowocze-
snych mediów. Pod 14 
„kaskami” zwiedzający 
otrzymuje informacje 
na temat przemysłu 
sukienniczego i kape-
luszniczego oraz gu-
beńskiej historii miasta i 
przemysłu.

Gubeńskie jeziora
Do parku przyrody „Schlaube-
tal” należą też wspaniałe je-
ziorka leśne, położone na pół-
nocny-zachód od Gubenu. Od 
jeziorka Göhlensee prowadzi 
droga rowerowa przez las do 
jeziorka Pinnower See, gdzie 
turystów oczekuje kemping 
i hotel. Faworytem miłośników 
przyrody jest jeziorko Kleinsee.
Winnica w Grano
Wino gubeńskie pochodzi 
z Grano. Nawiązując do starych 
tradycji uprawia się tu od 2004 r.
znowu białe i czerwone wi-
norośle. Podczas zwiedzania 
winnicy z winiarzem można się 
dowiedzieć wiele ciekawych 
rzeczy nt. uprawy wina, a na-
stępnie przejść do degustacji 
wina w stodole winnicznej.

Burg (Spreewald)  
Miejscowość zdrojowa
Burg jest unikalną wsią 
rozsianą z tradycyjnymi 
domami drewnianymi, 
małymi łączkami, sadami 
przydomowymi i pola-
mi z uprawą jarzyn. Jej 
urok można poznawać 
w różny sposób: łodzią, 
rowerem lub pieszo. 
Jako uzupełnienie aktywnego programu można zaży-
wać kąpieli w basenach z silnie zmineralizowaną so-
lanką termalną w Spreewald Therme albo skorzystać 
z licznych innych ofert zdrowotnych 
i z zakresu wellnessu na terenie ku-
rortu.
Wieża Bismarcka 
w Burgu (Spreewald) 4
Wieża Bismarcka umożliwia szerokie 
spojrzenie na unikalny krajobraz Spre-
ewaldu. Już z daleka wita gości 27 
metrowa wieża – znak rozpoznaw-
czy miejscowości - znajdująca się na 
legendarnej górze zamkowej. Corocz-
nie staje się ona efektownymi kulisami 
podczas „Nocy duchów dyniowych”. 
Zwiedzenie muzeum regionalnego 

pozwala na poznanie historii miejscowości oraz tradycji 
i zwyczajów Serbołużyczan. 
Muzeum regionalne w Dissen
Miejscowość Dissen nie jest tylko bocianią wsią ze wzglę-
du na dużą ilość bocianich gniazd. 
Wystawa w muzeum regionalnym 
na temat życia Serbołuży-
czan i ich świąt, zwyczajów 
i rodzajów strojów ludowych 
pozwala zwiedzającym prze-
nieść się w inny czas. Poleca 
się też zajrzeć do wnętrza po-
malowanego kościoła, zawie-
rającego napisy serbołużyckie 
albo zrobić sobie wycieczkę na 
pobliskie łąki łęgowe nad Sprewą. Bezpośrednio za nimi 
powstał skansen „Stary lud” posiadający pięć pradawnych 
domów-ziemianek (pit-house). Tak, jak 1000 lat temu go-
tuje się tu na otwartym ogniu w cieniu domu i tentu oraz 
praktykuje tradycyjne rzemiosło.

Peitz
Miasto twierdzy i rybaków 5
Stawy rybne w Peitz obejmujące powierzchnię ok. 1000 
ha są jednym z największych kompleksów stawowych 
w Niemczech, a szczególnym smakołykiem są sławne 
karpie z Peitzu. 
Muzeum Hutnictwa i Rybactwa położone nad stawami 
w Peitzu informuje o długo-
letniej tradycji gospodarki 
stawowej w Peitzu oraz 
dawnej produkcji żelaza. 
Wieża twierdzy położona 
na historycznej starówce 
jest najstarszą budowlą 
miasteczka. Do głów-
nych imprez zalicza się 
tradycyjny festyn rybacki 
w sierpniu, noc muzyki fi lmowej „Sound of Hollywood” 
we wrześniu i „odłów ryby” w październiku.
Park Atrakcji Teichland
W pobliżu wsi Neuendorf znajduje się na zachodnim stoku 
zwałowiska górniczego „Bärenbrücker Höhe“ Park Atrakcji 
Teichland. Park posiada aktualnie 18 interesujących atrak-
cji, takich jak np. letni tor sa-
neczkowy, „ścieżkę małych 
bożków”, tor tubingowy, 
labirynt, mini-golf i wie-
le innych. W ciągu roku 
odbywają się tu różne 
imprezy dla całych rodzin, 
np. w Wielkanoc lub Hal-
loween.

Drebkau
W miasteczku Drebkau z domami mieszczan-rolników 
i charakterystycznym kościołem można dowiedzieć się 
w serbołużyckiej tkalni i na wystawie pisanek interesują-
cych rzeczy na temat Łużyc Dolnych. W browarze liczącym 
ponad 200 lat wystawione są na trzech piętrach historycz-
ne narzędzia i przyrządy browarnicze. 
Steinitz – sielankowa miejscowość 
na brzegu kopalni odkrywkowej 
Na północnym brzegu kopalni odkrywkowej „Welzow-
Süd” znajduje się dopiero, co odremontowany dworek 
Steinitzhof, przeważnie z bezbarierowymi pomieszczenia-
mi, który jest centrum powstającego Parku 
Kultury Steinitz obejmującego takie 
atrakcje, jak platformę widokową 
„Steinitzer Treppe” (Steinickie 
Schody) 6 , labirynt z głazów na-
rzutowych, jezioro Göricker See, ko-
ściółek zbudowany z kamieni polnych 
i Bór Kultury. Odbywają się tu corocz-
ne Dni Górnika oraz Dni Kolarzy Gór-
skich (mountain biker) i Rowerzystów. 
Z platformy widokowej (19 m wysoko-
ści, 172 m n. p. m., 101 stopni, wyciąg 
pochyły) zwiedzający mogą obserwo-
wać postęp kopalni „Welzow-Süd”.

Welzow 
miasto na skraju kopalni 
odkrywkowej 7
Niezwykła podróż w inny 
świat. Na odkrywcze wy-
cieczki można się udać 
dżipem, quadem, pieszo, 
rowerem albo można też 
zrobić „oblot” samolotem i 
w ten sposób poznać prze-
ogromne wymiary i kurio-
zalne krajobrazy kopalni odkrywkowej „Welzow-Süd“. 
Welzow jest równocześnie bramą na Pojezierze Łużyckie.

Döbern 
Miasto hutników szkła
Szkło produkuje się w Döbern od 1868 r. Ponad 140 let-
nia tradycja jest nadal żywa. Można się o tym przekonać 

w szklanej piramidzie „Cristalica Kingdom” 8  lub 
w miejscowej szlifi erni szkła.

Bastei aus Mauerteilen. Im Schloss befi ndet sich derzeit 
der Sitz des Kultur– und Sportzentrums „ZAMEK”, das die 
im Gebäude gesammelten Ausstellungsstücke, die mit der 
Stadtgeschichte verbunden sind, für Besucher zugänglich 
macht.

Łagów – ein Dorf, das häufi g als „Perle der Lebuser 
Seenplatte“ bezeichnet wird. Im urbanistischen Sinn ist 

es eine Stadt, weil es durch eine ge-
schlossene Bebauung gekennzeichnet 
ist – Schutzmauern und -Tore. 
Hier besuchen wir die kleinste Stadt 
Europas. Ein miniaturhaftes Straßen-
netz, geschlossen durch zwei Tore, 
gelegen am Fuße des Schlosses, blieb 
bis heute erhalten. 
In der Mitte des 14. Jhd. ging Łagów in 
Besitz des Ritterlichen Johanniteror-
dens über. In einer Landenge zwischen 
den Seen erbauten sie ein Schloss. Das 

Johanniter-Schloss 9 ist ein vor-
herrschendes Element im Panorama 

von Łagów. Von einem 35-
Meter-Schlossturm erstreckt 
sich ein schöner Blick über 
die Stadt und die tief in die 
Moränenhügel hineinragen-
den Streifenseen. 
In den 70er Jahren des 20. 
Jhd. wurden um Łagów Tie-
fenbohrungen durchgeführt, 

bei denen Chlorid-Natrium-, 
Bromid- und Bor-Mineralwässer 

mit einer Temperatur von 23ºC entdeckt wurde, die als 
Trinkwasser sowie für Heilbäder benutzt werden können. 
Aus diesem Grund – unter anderem – bemüht sich Ła-
gów, als Kurort anerkannt zu werden.

MRU – Festungsfront im Oder-Warthe Bogen, 
FFOWB – stark befestigte Verteidigungslinie mit einer 
Länge von etwa 90 km, die sich von der Oder bis zur Mün-

dung der Mittleren Warthe 
erstreckt. Die MRU wurde in 
den 30er Jahren des 20. Jhd. 
als deutsche Sicherung vor 
dem polnischen Angriff  er-
baut. Der Hauptstreifen der 
Festungsfront erstreckte sich 
von Gorzów Wielkopolski 
über Skwierzyna, Bledzew, 

Wysoka, Mostki bis nach Brody 

an der Oder. Im Gebiet von Boryszyn, Kaława, Kęszyca, 
Wysoka gibt es einige zehntausend mehrstöckige 
Kampfschutzbunker, auch als Panzerwerke bezeich-
net. In einer Tiefe von etwa 30 m unter der Erde sind sie 
mit einem System von Stahlbetonkorridoren verbun-
den. Sie dienten als Verkehrsweg für elektrische Eisenbah-
nen, die Munition und Soldaten beförderten. Im Unter-

gundbereich, symbolisch Pętla Boryszyńska
10 (Burschener Schleife) genannt, wurde ein To-

uristenweg mit einer Länge von 5 km gebaut. 
Durch die Bedingungen, die denen natürlicher 
Höhlen ähnlich sind, wird der Untergundbereich 
von MRU von Fledermäusen bewohnt. Die Win-
terzählungen haben gezeigt, dass über 30.000 
Exemplare hier Winterschlaf halten. Dies hat dazu 
geführt, dass im Untergundbereich das Natur-
schutzgebiet „Nietoperek” (Fledermaus) entstan-
den ist. 
In der Nähe von Lubrza wurde die Lubrzański 

Szlak Fortyfi kacji (Liebenauer Fortifi kationroute) 
angelegt und markiert. Diese Strecke führt entlang der 

befestigten Verteidigungslinie und der hydrotechnischen 
Hindernisse (Kanäle, Überschwemmungsgelände, Boden- 
und Feldbefestigungen, verschiebbare Zugbrücken und 
Stahlbetonbunker). 

Das Lebuser Militärmuseum Drzonów – eine 
der größten historisch-militärischen Einrichtungen in 
Polen. Das Museum verfügt über eine ansehnliche Sam-
mlung von über 5.000 Exponaten, die in einer Open-Air- 
und Pavillonausstellung sowie im Gebäude des Palastes 

aus dem 19. 
Jhd. präsen-
tiert werden. 
Die Samm-
lung umfasst 
militärische 
Schweraus-

r ü s t u n g , 
Luf twaf fenaus-

rüstung, Uniformen, 
Auszeichnungen, Urkunden sowie etwa 150 Kunstwerke, 
die thematisch an das Militärwesen anknüpfen. Die mei-
sten Ausstellungen werden dauerhaft präsentiert und sind 
thematisch gruppiert.

Der Muskauer Faltenbogen – das wertvollste 
Großraum-Naturschutzgebiet in der Woiwodschaft Lu-
buskie. In seinen Grenzen befi ndet sich der Muskauer 
Park, der in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten 

eingetragen ist, sowie der Geo-
park Muskauer Faltenbogen, der 
Mitglied der Europäischen und 
Globalen Netzwerke von Geo-
parks unter der Schirmherrschaft 
der UNESCO ist.
Der Muskauer Faltenbogen ist 
weltweit die größte Stauchend-

moräne, die in der Elstereiszeit 
vor über 340.000 Jahren entstanden 

ist. Er ist hufeisenförmig und nach Süden gebogen, mit 
einer Länge von über 40 km und einer Breite von 3–5 km. 
Über dessen Mittelpunkt führt das Flussbett der Lausitzer 
Neiße. Auf der Oberfl äche bildete der Eisschild malerische 
Schluchten, Hügel, Täler, Terrassen und Flussdurchbrüche. 

Der Geopark Muskauer Faltenbogen 12 wurde 
geschaff en, um Gebiete mit 
besonderer Bedeutung für 
Geowissenschaften (s.g. Geo-
tope) zu schützen. Auf dessen 
Oberfl äche wurde ein Wan-
der- und Fahrradweg ange-
legt, der über Gebiete ehema-
liger Bergwerke mit 

charakteristischen, bunten kle-
inen Seen führt. 

Auf dem Faltenbogen-Gebiet ist der Muskauer Park 
mit einer Fläche von über 700 ha ge-
legen – eines der besten Beispiele für 
Gartenkunst in Europa. Geschaff en 
wurde er vom Fürsten Herman von 
Pückler-Muskau, dem Besitzer von 
lokalen Gütern. Ein Teil des Parks mit 
einer Fläche von 522 ha liegt auf der 
polnischen Seite. Mit dem deutschen 

Teil des Parks ist er über zwei Brücken 
über die Lausitzer Neiße verbunden.

Die Christus-König-Statue 
Świebodzin. 13  Die Statue 
stellt ein Weihgeschenk aus Dank-
barkeit für das Jubiläumsjahr 2000 
und die Inthronisation Christi in 
Świebodzin dar. Die Gesamthöhe der 
Statue beträgt 36 m, wobei 33 m der 
Figur Christi zufallen und 3 m der 
vergoldeten Krone, mit der die Statue 
bekrönt ist.
Seitdem das Denkmal erbaut wurde, 

wurde es zum größten Anziehungs-
punkt von Świebodzin und seiner Umge-

bung für Touristen. Das Bauwerk knüpft mit seinem Er-
scheinungsbild an die Christus-Erlöser-Statue in Rio de Ja-
neiro an, ist aber 3 m höher. Die aus mehreren Kilometern 
Entfernung von der Landstraße Nr. 92 und Schnellstraße 
S3 sichtbare Figur zieht tausende Touristen an. 

Das Ethnografi sches Freilichtmuseum Ochla 
ist etwa 5 km von der Innenstadt von Zielona Góra ent-

fernt. Auf dem Weg nach Ochla 
fahren wir am Botanischen Garten 
(Botaniczna-Straße 50a) vorbei, in 
dessen Sammlung es derzeit unge-
fähr 500 Pfl anzenarten- und Sor-
ten gibt. Hinter dem Garten gibt es 
einen Minizoo und Spielplatz, den 
Bajkowa Zagroda (Märchenhof) 
mit Märchenfi guren. 
Das Museum hat eine Fläche von 
13 ha mit über 60 unter Denk-
malschutz stehenden Objekten 
der dörfl ichen Architektur, die in 
einer naturnahen Wald-, Teich 

und Wiesenumgebung liegen. In 
diese Landschaft wurden verschiedene 

Architekturtypen aus mehreren Regionen gelegt: aus dem 
Westlichen Großpolen, Nieder-
schlesien, der Westlichen Lausitz, 
dem Mittellebuser Gebiet und 
dem historischen Bukowina. Die 
Anordnung der Gebäude knüpft an 
die Form eines Dorfes. In den An-
lagen befi nden sich Gegenstände 
des täglichen Bedarfs, Handwerk-
szeuge, Kleidung und Elemente der 

Innenausstattung. 
Zu den wertvollsten Denkmälern im Mu-

seum gehören: der Weinturm  14 aus dem 18. Jh. in 
Budachów und das älteste hölzerne Wohngebäude in 
Polen in Potrzebów, das auf das Jahr 1675 zurückgeht. 

Sława – eine kleine Stadt mit 4.000 Einwohnern, am 
Schlawasee (Jezioro Sławskie), wegen seiner Größe (854 
ha) auch „Schlesisches Meer“ genannt. Bis dato hat die 
Stadt ihre mittelalterliche Raumordnung erhalten. 
Zwar kann sich Sława einer langen und reichen Geschichte 
rühmen (Stadtrechte erhielt es 1312), aber es wird am me-

isten mit Freizeit am See 15 in Verbindung gebracht. 
Durch seine sehr große Fläche und guten Luftbedingun-
gen ist der See perfekt fürs Segeln geeignet. Es befi nden 
sich dort zahlreiche Jachthäfen und ein Verleih für 
Schwimmausrüstung. In der Sommerzeit lockt eine ein-

stündige Schiff fahrt auf dem See Touri-
sten an. 
Hier beginnen Kanuten die Paddeltour 
über den Lubuski Szlak Wodny (die 
Lebuser Wasserroute) mit einer Län-
ge von 220 km. Die Seegewässer werden 
intensiv mit Fischen besetzt, so ist mit 

einem reichen Fang zu rechnen. Besonders 
zahlreich kommen hier solche Fischarten wie 

Zander, Hecht und Barsch vor. In dem nahe gelegenen Krze-
pielów kann man reiten. Das Freizeitzentrum ist u.a. mit 
einem Pferdestall für einige zehntausend Pferde und einer 
Halle mit Abmessungen von 25m x 55m ausgestattet. 

Die Palast- und Parkanlage Trzebiechów, 
deren gegenwärtige Form in das 18. Jh. zurück greift, 
wurde im Stil der barocken Residenzarchitektur errichtet. 
Die Anlage besteht aus: dem Palast im Stil französischer 
Residenzen (Schulsitz), dem Hofpark im englischen Stil 
sowie dem unter Denkmalschutz stehenden Hofhaus aus 
dem frühen 19. Jh. – Sitz der Gemeindeverwaltung – und 
der ehemaligen Pferdereitbahn – derzeit eine Sporthalle. 
Bezüglich der Attraktivität wird die Palast- und Parkanlage 

seit 2003 durch den Kurort 
Trzebiechów 16 übertrof-
fen. In jenem Jahr wurde eine 
Entdeckung von europäischer 
Bedeutung gemacht, dass die 
Innenausstattung der Gebäude 
(heute ein Pfl egeheim): Tischle-
reiarbeiten, Treppenhaus, Ver-
glasungen, Möbel, polychrome 

Kunstwerke und andere Innensaus-
stattungselemente von Henry Clément van de Velde, dem 
belgischen Maler und Architekten, ausgeführt wurden. Er 
war einer der großartigsten Künstler und Theoretiker der 
Sezession. Dank ihm fi ndet Trzebiechów heute Beachtung 
von Persönlichkeiten aus dem Kultur- und Kunstleben in 
ganz Europa und die Kurortgebäude wurden zu einem Kun-
stwerk von europäischer Bedeutung. 

Der Weinberg „Stara Winna Góra” ist ein Familien-
Weinberg, der 1997 angelegt wurde. Er ist einer der außer-
gewöhnlichsten Orte und sein einzigartiger Charakter ist 

der Weinrebe zu verdanken. Als einer der ersten Weinberge 
in der Woiwodschaft Lubuskie fördert er die Entwicklung 
der Weinproduktion, die für die Region von historischer 
Bedeutung ist. An den Hängen des Tals des Flusses Obrzy-
ca werden auf einer Flächen von über 6 ha edle Rebsorten 
angebaut. Zu den weißen gehören: Traminer, Saphira, 
Pinot Gris und Riesling und zu den roten: Regent, Pinot 

Noir und Saint Laurent. 
In Górzykowo genießen 
Weinreben ausreichend 
warme und sonnige 
Tage, so dass die Früchte 
die volle Reife erreichen 
können. Im Endergebnis 

entstehen vorzügliche 
Weinsorten, mit feinen 

Blüten- und Fruchtaromen. Der 
Weinberg ist stolz auf seinen weißen, halbtrockenen Rie-
sling, der großes Ansehen genießt.
Der Weinberg ist auch ein Teil der Anlage „Winny Dworek“, 
wo ein Hotel, ein Restaurant mit Wein- und sonstigen An-
geboten, ein kleiner Kutschstall sowie eine Entspannung-
szone mit einzigartiger „Weintherapie“ zu fi nden sind.

Wschowa – eine Stadt mit einer jahrhundertealten Ge-
schichte, reich an zahlreichen architektonischen Denk-
mälern und Andenken. Das Franziskaner-Kloster, „Perle 
des Barock“ genannt, mit dem durch die Gnaden berühm-
ten Eichenkruzifi x der Gekreuzigten. In den Sachsenzeiten, 
als im Stadtrathaus mehrmals Senatssitzungen einberufen 

und türkische Gesandte empfangen wurden, 
gewann Wschowa sehr an Bedeutung. Das 

dreistöckige neugotische Stadtrathaus 18
aus dem 14. Jhd. wird durch eine Reihe von 
bunt verzierten Mietshäusern umgeben. Das 
ist der größte Komplex bürgerlicher Miets-
häuser aus dem 17. und 18. Jhd. in Großpo-
len. Einige von ihnen in der westlichen Front 
des Marktplatzes wurden während des Au-
fenthaltes von August III. in Wschowa in die 
Königsresidenz umgewandelt. In zwei Miets-
häusern befi ndet sich das Muzeum Ziemi 
Wschowskiej (das Museum für das Frau-

städter Land), wo bewegliche historische und 
kulturelle Denkmäler gesammelt sind, die mit 

der Geschichte und Kultur der Stadt und ihrer Umgebung 
in Verbindung stehen. Im Zentrum der historischen Stadt 
steht das Königsschloss. Die gegenwärtige Anlage, aus 
fünf Gebäuden zusammengesetzt, die um das Schlosshof 
herum angeordnet sind, wurde um die Wende des 18. und 
19. Jhd. umgebaut und in den Jahren 2001–2007 wiede-
raufgebaut. 
Die Stadt überragt der gewaltige 68 Meter hohe Turm 
der Pfarrkirche St. Bischof Stanislaus und Mariä 
Himmelfahrt. Das endgültige barocke Erscheinungsbild 
wurde der Kirche im 18. Jh. verliehen. 

Die Palast- und Parkanlage Żagań zählt zu den 
wertvollsten Denkmälern von gesamtpolnischer Bedeu-

tung. Der barocke Palast 19 (gegenwärtig Kulturzen-
trum Żagań) entstand in den Jahren 1670–1700 anstelle 
des mittelalterlichen Fürstenschlosses der Piasten. Das ist 
ein dreistöckiges Bauwerk mit einem hohen Kellerge-
schoss. Der Palast ist von einem tiefen, trockenen Fe-
stungsgraben umgeben, über den zwei Mauerbrücken 
führen. Die Fensteröff nungen sind mit 197 Maskaronen 
gekrönt, die den Skizzen von Leonardo da Vinci nachgebil-
det sind.
Um den Palast herum wurde eine geschmackvolle Park-

anlage errichtet, die an holländische Vorbil-
der des Landschaftsschutzparks anknüpft. Die 
Parkanlage mit einer Fläche von 205 ha wurde 
in der ersten Hälfte des 17. Jhd. gestaltet und 
erbaut, ihr gegenwärtiges Erscheinungsbild 
wurde ihr in der Mitte des 19. Jhd. verliehen. 
Hier wachsen viele prächtige Bäume wie z.B. 
eine Eiche mit einem Umfang von 610 cm, eine 
Buche (530cm), Platanen (550cm, 530cm). 

In der Innenstadt, im Klostergebäude, das zu Zeiten 
von August III. erbaut wurde, befi ndet sich die barocke 

Bibliothek, die über eine der größten polnischen Sammlungen 
von Globen sowie Frühdrucken aus dem 16. Jhd. verfügt.
In den Vorstädten von Żagań befi ndet sich das Muzeum 
Obozów Jenieckich (Museum der Kriegsgefangenenlager) 
mit der Replik vom Tunnel „Harry“, der mit der Flucht der 
alliierten Kriegsgefangenen währen des 2. Weltkrieges 
(The Great Escape) im Zusammenhang steht.

Żary – die größte (42.000 Einwohner) Lausitzer Stadt auf 
polnischem Gebiet. Da sie an der Kreuzung von zwei wich-
tigen Handelswegen liegt, die aus Magdeburg nach Po-
znań und aus Szczecin nach Wrocław führen, entwickelten 
sich hier bereits ab dem 14. Jhd. Textilindustrie, Schuhma-
cherei, Goldschmiedekunst und Brauindustrie. Das Stadt-
zentrum bildet der rechteckig angelegte Marktplatz 90 x 

80 m, in dessen Mittelpunkt 
das historische Rathaus steht. 
Ins Auge fällt sein Renaissance-
portal, das mit Mosaik verziert 
ist. Unter den Mietshäusern, 
die den Marktplatz umgeben, 
fallen auf: das barock-klassizi-
stische Mietshaus von 1770–
1780 (ehemals das Wirtshaus 

„Pod Złotą Gwiazdą“ [Zum Golde-
nen Stern], Marktplatz 12) und das ba-

rocke Mietshaus von 1721 (Marktplatz 17). Nördlich vom 
Marktplatz befi ndet sich das prachtvollste Denkmal der 

Stadt – die Schloss- und Palastanlage. 20 Deren 

älteste Teil ist das gotische Dewin-Schloss aus der Mitte 
des 13. Jhd., das von Biberstein im 16. Jhd. ausgebaut wur-
de. Nebenan steht der monumentale barocke Promnitz-
Palast aus dem 18. Jhd. mit der imposanten südlichen Fas-
sade mit drei Risaliten. 
In der unmittelbaren Umgebung der Stadt (im Wald „Zie-
lony Las”) befi nden sich wunderbare Flächen – ideal für 
den Fahrradtourismus geeignet.

Forst (Lausitz) 
Ostdeutscher Rosengarten 1

Umrahmt von Pergolen-
höfen und romantischen 
Wasserspielen blühen zehn-
tausende Rosen in mehr als 
950 Sorten.
Der historische Park (1913), 
heute mit Restaurant und 
Kinderspielplatz, bietet gan-
zjährig eine zauberhafte Ku-

lisse für einen erholsamen Spa-
ziergang. Tipp: die traditionell am 

letzten Juniwochenende stattfi ndenden Rosengarten-Fe-
sttage, u.a. mit Schnittrosenschau 
und „Nacht der 1000 Lichter“.
Brandenburgisches 
Textilmuseum 
Die Rosenstadt war einst Metropole 
der Textilindustrie. Bewahrt wird 
diese Tradition vom Brandenburgi-
schen Textilmuseum, welches sich 
in einem alten Fabrikgebäude aus 
dem Jahr 1897 befi ndet. Funktions-
tüchtige historische Maschinen 
können in Aktion erlebt und zum 
Teil auch selbst ausprobiert wer-
den.

Spremberg
Kulturschloss des Landkreises Spree-Neiße 2
Spremberg – grüne Stadt an der Spree. Das historische 
Zentrum wurde in den letzten Jahren restauriert. Der 
Marktplatz und der „Bullwinkel“ sind ebenso sehenswert 
wie das Kulturschloss des Landkreises Spree-Neiße  mit 
dem Niederlausitzer Heidemuseum oder der Bismarck-
turm auf dem Georgenberg.
Erlebnisbad Spremberg
Das barrierefrei gebaute Erlebnisfreibad im Kochsagrund 
wurde 1992 eröff net. Im Sommer zieht es mit seiner großen 
Rutsche und den Wasserspielen nicht nur Spremberger ma-
gisch an.

Talsperre Spremberg

Die Talsperre Spremberg mit ihren neu gestalteten Strän-
den (Kinderspielplätze, Aus-
sichtspunkte, Anlegestege) 
hat sich zu einem Paradies, 
nicht nur für Wassersportler 
entwickelt. Zwei Camping-
plätze, ein Hotel, mehrere 
Restaurants, ein Hochseilgar-
ten und eine Surfschule laden 
ein. Eine Radtour rund um 

den Stausee – ca. 20 km – ist ein 
Erlebnis.

Guben 
Seit dem 2.Weltkrieg teilt die Neiße die Stadt Guben in 
das deutsche Guben und das polnische Gubin. Reste des 
historischen Stadtzentrums sind noch in Gubin zu sehen. 
Das Gubener Zentrum integriert alte Industriebauten mit 
moderner Nutzung. Die Neiße ist verbindendes Element 
und eine neue Fußgängerbrücke lädt zum Besuch des 
deutschen und polnischen Teiles der Stadt ein. Jedes 
Jahr Anfang Juni feiern Guben und Gubin gemeinsam das 
deutsch-polnische Frühlingsfest. Das Anfang September 
stattfi ndende Appelfest, geht auf die Obst- und Weinbau-
tradition der Stadt zurück, hier wird auch die Apfelkönigin 
gewählt.

Stadt- und Industriemuseum Guben 3
Im Gubener Stadtzentrum gleich neben dem neuen Rat-
haus entstand in einer ehemaligen Hutfabrik das Stadt- 
und Industriemuseum, eine ungewöhnliche Ausstellung 

mit innovativen Gestaltungs-
ideen und dem Einsatz moder-
ner Medien. Unter 14 Hauben 
erhält der Gast Informationen 
zur Tuch- und Hutindustrie 
sowie zur Stadt- und Industrie-
geschichte von Guben.

Gubener Seen
Zum Naturpark Schlaube-
tal gehören die herrlichen 
Waldseen nordwestlich 
von Guben. Vom Göhlen-
see führt ein Radweg durch 
den Wald zum Pinnower 
See, wo ein Campingplatz 

und ein Hotel die Besucher 
erwarten. Ein Geheimtipp für 

Naturliebhaber ist der Kleinsee.
Granoer Weinbau
Wein aus der Gubener Region fi ndet man 
in Grano. Seit 2004 werden hier an alte 
Traditionen anknüpfend wieder rote und 
weiße Reben angebaut. Eine Führung 
durch den Weinberg, bei der viel Wis-
senswertes über den Anbau zu erfahren 
ist, macht Lust auf eine anschließende 
Verkostung des Rebensaftes in der Wein-
scheune.  

Burg (Spreewald)
Ort mit 
Heilquellen-Kurbetrieb
Ob bei einer Kahnpartie, per 
Rad oder zu Fuß, die unver-
wechselbare Streusiedlung 
Burg mit traditionellen 
Blockbohlenhäusern, klei-
nen Wiesen, Streuobstgär-

ten und Gemüsefeldern lässt 
sich vielfältig erleben. Einen Aus-

gleich zum Aktivprogramm bieten die Spreewald Therme 
mit der reich mineralisierten Thermalsole sowie zahlreiche 
Wellness- und Gesund-heitsangebote im Kurort.

Bismarckturm
Burg (Spreewald) 4
Der Bismarckturm bietet einen 
weiten Blick auf die einzigartige 
Spreewaldlandschaft. Schon von 
weitem begrüßt das 27 Meter hohe 
Wahrzeichen auf dem sagenum-
wobenen Schlossberg die Gäste. 
Jährlich wird der Turm eff ektvoll zur 
„Nacht der Kürbisgeister“ in Szene 
gesetzt. Ein Besuch der Heimatstu-
be gibt Einblick in die Geschichte 

des Ortes sowie die Traditionen und 
Bräuche der Sorben/Wenden.

Heimatmuseum Dissen
Aufgrund der vielen Storchennester ist Dissen nicht nur 
das Storchendorf. Die Ausstellung im Heimatmuseum zur 
Lebensweise der Sorben/Wenden sowie ihrer Feste, Bräu-

che und Trachtenvarianten 
lässt den Besucher in eine 
andere Zeit zurückverset-
zen. Empfehlenswert ist 
auch ein Blick in die im 
Innenraum bemalte und 
mit sorbischen Inschri-
ften versehene Dorfkir-
che oder ein Ausfl ug zur 

nahe gelegenen Spreeaue. 
Gleich dahinter entstand das Fre-

ilichtmuseum “Stary lud” mit fünf Grubenhäusern. Wie 
vor 1000 Jahren wird hier im Schatten der Häuser und 
Sonnensegel auf dem Feuer gekocht, und traditionelles 
Handwerk ausgeübt.

Peitz
Fischer- und Festungsstadt 5
Mit einer Fläche von 1000 Hektar sind die Peitzer Teiche 
eines der größten zusammenhängenden Teichgebiete 
Deutschlands. Der berühmte Peitzer Karpfen gilt als be-
sondere Delikatesse. 
Das Eisenhütten- und Fischereimuseum, direkt an den 

Peitzer Teichen gelegen, gibt 
Einblicke in die langjährige 
Fischereitradition, die frühere 
Eisenproduktion. Der Fe-
stungsturm im historischen 
Altstadtkern, ist das älteste 
Bauwerk der Stadt. Zu den 
Veranstaltungshöhepunkten 
zählen das Fischerfest im Au-

gust, die Filmmusiknacht „Sounds 
of Hollywood“ im September sowie der „Große Fischzug“ 
im Oktober.
Erlebnispark Teichland
Nahe des Dorfes Neuendorf befi ndet sich der Erlebnispark 
Teichland am Westhang der Bärenbrücker Höhe. Der Frei-
zeitpark bietet derzeit 18 abwechslungsreiche Attraktio-

nen, wie z.B.  eine Sommer-
rodelbahn, einen „Pfad der 
Kleinen Götter“, eine Tubing-
bahn, einen Irrgarten, eine 
Minigolfanlage, und Vieles 
mehr. Im Jahresverlauf fi nden 
verschiedene Veranstaltungen 
für die ganze Familie statt, wie 
z.B. zu Ostern oder Halloween.

Drebkau
In der Kleinstadt Drebkau mit ihren Ackerbürgerhäusern 
und der markanten Kirche kann man in der sorbischen 
Webstube und der Ostereierausstellung Interessantes über 
die Niederlausitz erfahren. Hier ist auch die einzige Brau-
erei der Niederlausitz zu Hause. Im über 200 Jahre alten 
Brauhaus sind in drei Etagen historische Brauereiutensilien 
zu sehen.
Steinitz – idyllischer Ort am Tagebaurand
Der frisch sanierte Steinitzhof mit seinen weitestgehend 
barrierefreien Räumlichkeiten liegt am nördlichen Rand 
des Tagebau Welzow-Süd und ist Mittelpunkt des entste-

henden Kulturparks Steinitz mit 
den touristischen Attraktionen 
Aussichtsplattform „Steinitzer 
Treppe“ 6  ,Findlingslabyrinth, 
Görigker See, Feldsteinkirche und 
KultUrwald. Hier fi nden auch der 
Steinitzer Bergmannstag und die 
Mountainbiker- und Radlertage 
statt. Von  der Aussichtsplat-
tform „Steinitzer Treppe“  (19 
m hoch, 172 ü. NN, 101 Stufen, 
Schrägaufzug) können die Besu-

cher die Entwicklung des Tagebau 
Welzow-Süd beobachten.

Welzow
Stadt am Tagebau 7
Ungewöhnliche Reisen in 
eine andere Welt. Mit dem 
Jeep, Quad, zu Fuß, per Rad 
oder bei einem Rundfl ug 
auf Entdeckungstour gehen 
und dabei die gewaltigen 
Dimensionen und bizarren 
Landschaften des Tagebaus 
Welzow-Süd kennen lernen. 

Welzow ist gleichzeitig das Tor zum Lausitzer Seenland.

Döbern 
Glasmacherstadt
Seit 1868 wird in Döbern Glas produziert. Die mehr als 140 
Jahre alte Tradition ist auch jetzt noch lebendig. Davon 
kann man sich in der gläsernen Pyramide des „Cristalica 
Kingdom“ 8  oder in der ortsansässigen Glasschleiferei 
überzeugen.“

Geopark
„Muskauer
Faltenbogen“
In dem von der 
Eiszeit geprägten 
Gebiet zwischen 
Groß Kölzig und 
Bad Muskau auf 
der Deutschen 
Seite und Trzebiel 
in Polen befi ndet 
sich der Geopark 

„Muskauer Fal-
tenbogen“. Der 36m 

hohe Aussichtsturm am Felixsee bietet einen herrlichen 
Rundblick über die Region. In Jerischke entstand ein 
Ausstellungszentrum zu den einzigartigen geologischen 
Besonderheiten. Auf vier Radtouren kann man hier die 
Themen Altbergbau, Glasmacherei, Geologie und Neiße-
aue erkunden.

Radwandern zwischen Spree und Neiße 
Das Radwegenetz zwischen Spree und Neiße ist eines 
der komfortabelsten in ganz Brandenburg. Über 400 
km Radwege und viele Brücken wurden hier ausgebaut. 
Insgesamt ist hier ein Netz von fast 1000 km Radwegen 
entstanden. 
Der Spreeradweg**** (insgesamt 410 km von den Spree-
quellen im Sächsischen Bergland nach Berlin) und der 
Oder-Neiße-Radweg**** (insgesamt 590 km vom tsche-
chischen Isergebirge bis zur Insel Usedom) durchqueren 
auf je ca. 60 km Länge die Spree-Neiße-Region. Beide 
Wege führen zum größten Teil auf den Flussdeichen en-
tlang und sind asphaltiert. 

Die Niederlau-
sitzer Berg-
b a u t o u r * * * 
führt entlang 
der drei noch
t ä t i g e n 
Braunkohle -
tagebaue und 
der bereits 

r e k u l t i v i e r t e n 
Landschaften nach 

dem Tagebau. Der Gurkenradweg*** erkundet in der 
Spreewaldregion alles um das beliebte saure Gemüse. 
Der Fürst-Pückler-Weg*** erkundet Zeugnisse der 
Landschaftsgestaltung zu Pücklers Zeiten und heute. Die 
Seenlandroute*** verbindet 16 neu entstandene Seen 
in Südbrandenburg und Nordsachsen. Die Tour Branden-
burg**** ist der längste Fernradweg Deutschlands. 

Der Radfahrer kann hier fernab der Fernverkehrsstraßen 
die wundervolle Landschaft des Spreewaldes,  die Flus-
stäler von Spree und Neiße, den Naturpark Schlaubetal 
und die europaweit einzigartigen geologischen Besonder-
heiten des Geoparks Muskauer Faltenbogen erleben.

Cottbus
Tierpark Cottbus
Ein Besuch im Tierpark ist für Groß und Klein stets ein 
besonderes Vergnügen: in idyllischer Atmosphäre des 
großzügig angelegten Parks erwarten Sie über 1.200 Tiere 
in 170 verschiedenen Arten und Gattungen. Bei uns sind 
Elefanten ebenso zuhause wie Leoparden, Luchse und 
Nasenbären, verschiedene Aff en, Zebras, Antilopen, Tapi-
re, Strauße und eine Fülle von Stelz- und Wasservögeln. 

Der große Haustierbereich 
bietet mit dem Streichelzoo 
unseren kleinen Gästen die 
Gelegenheit, den Tieren 
ganz nahe zu kommen. Auf 
unseren Spielplätzen kann 
nach Herzenslust geklettert, 
gewippt, geschaukelt oder 

getobt werden, während sich 
Eltern oder Großeltern in unserer 

ganzjährig geöff neten Tierparkgaststätte mit Sommer-
terrasse kulinarisch verwöhnen lassen und Momente der 
Ruhe und Entspannung genießen können. 
Raumfl ugplanetarium Cottbus
Seit Juni 2013 erstrahlt das umfangreich sanierte Planeta-
rium Cottbus jetzt auch mit barrierefreiem Zugang an der 
Spree in neuem Glanz. Es gehört damit zu den modernsten 

in Europa. Der 
Kuppelraum 
mit einem 
Durchmesser 
von 12,5 m 
schaff t ideale 
Vo r a u s s e t-
zungen, um 
das Gesche-

hen im Uni-
versum hautnah 

zu erleben, unabhängig von der Tages- oder Jahreszeit, der 
geografi schen Position oder des Wetters. Das Planetarium 
bietet auch Raum für kleine Konzerte, Vorträge und Lesun-
gen. Veranstaltungen fi nden von Montag bis Sonntags und 
zu Feiertagen lt. Programm statt.
Park & Schloss Branitz 
Wir laden Sie ein, das ungewöhnlich Leben des Fürsten 
Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871) kennen-
zulernen und seine »Oase« in Branitz zu entdecken. Das 
Branitzer Schloss erlaubt einen persönlichen Blick auf den 
extravaganten Kosmopoliten und seinen Alltag. In den 

historischen Räumen wie Mu-
sikzimmer, Schlafzimmer und 
den besonderen Orienträumen 
blieb sein Esprit lebendig, sind 
seine Visionen, seine Lebenslust 
vernehmbar.Der Gutshof ist das 
»Eingangstor« zum internatio-

nal bedeutsamen Branitzer 
Gartenkunstwerk. Im Besu-
cherzentrum befi nden sich Se-
rviceeinrichtungen, Museum-
sladen, Veranstaltungsräume 
und die Ausstellung »Fürst 
Pücklers Welt – Lebenskunst 

und Landschaftskunst 10
«. Sie vermittelt unterhaltend 

und mit überraschenden Eff ek-
ten ein ungewohntes Bild vom Park 

und seinem Gestalter.
Lagune Cottbus
Die Lagune ist das neue Kombi-Freizeitbad in Cottbus und 
bietet hervorragende Trainings-bedingungen auf 25- und 
50-Meter-Bahnen und jede Menge Badespaß in einer 
gelungenen Verbindung. Das Badevergnügen hält für 
die kleinen und großen Wasserratten ein Wellenbecken, 
Strömungskanal, Wildbach und Whirlpools sowie ein Kin-
derplanschbecken mit Rutsche bereit. Das 4-Jahreszeiten-
Becken im Außenbereich garantiert ein ganzjähriges 
Badevergnügen im warmen Wasser und an frischer Luft. 
Und wer es gern schnell und actionreich mag, testet die 
76 Meter lange Turborutsche und die 110 Meter lange Rie-
senrutsche. Die Saunalandschaft in der Lagune rundet das 
attraktive Bäder-Angebot mit  5 verschiedenen Saunen, 
Warm- und Kaltwasser-Pools, Tretbecken, großzügige 
Ruhebereiche, Strandkörbe im Außenbereich und ein Ka-
minzimmer ab. Von Mai bis September lockt das Freibad 
mit jeder Menge Wasserattraktionen für Kinder, Familien 
und Erwachsene sowie einer großen und abwechslung-
sreichen Liege- und Spielwiese.

Geopark „Łuk Mużakowa“
Na obszarze ukształtowanym przez zlodowacenie znaj-
duje się między Groß Kölzig i Bad Muskau po niemieckiej 
stronie i Trzebielem po stronie polskiej Geopark „Łuk Mu-
żakowa“. Z wieży widokowej nad jeziorem Felixsee o wy-
sokości 36 m rozpościera się wspaniała panorama na ten 
region. Na temat takich właśnie unikalnych osobliwości 
geologicznych powstało w Jerischke centrum ekspozycyj-
ne. Na czterech trasach rowerowych można zapoznać się 
z tematyką starego górnictwa, hutnictwa szkła, geologii 
i łęgu nad Nysą.

Turystyka rowerowa 
między Sprewą i Nysą Łużycką
Sieć dróg rowerowych między Sprewą i Nysą Łużycką na-
leży do najbardziej komfortowych w całej Brandenburgii. 
Odbudowano tutaj ponad 400 km dróg rowerowych i 
wiele mostów. W sumie powstała tu sieć ponad 1000 km 
dróg rowerowych. 
Szlak wzdłuż Sprewy (Spreeradweg****) o długości 410 
km prowadzący od źródeł Sprewy na pogórzu saksońskim 
aż do Berlina, czy Szlak wzdłuż Odry i Nysy (Oder-Neiße-
Radweg****) o długości 590 km, a prowadzący z cze-
skich Gór Izerskich aż po wyspę Uznam, przecinają region 
Sprewy i Nysy na długości po ok. 60 km. Trasy obu szlaków 
prowadzą w większości po wałach przeciwpowo-
dziowych i są pokryte asfaltem.
Dolnołużycki Szlak Górniczy (Niederlausitzer 
Bergbautour***) przebiega wzdłuż trzech 
aktywnych jeszcze kopalni odkrywkowych 
węgla brunatnego oraz przez tereny zrekul-
tywowane po działalności górniczej. Jadąc 
Szlakiem Ogórkowym (Gurkenradweg***) 
dowiedzieć się można w rejonie Spreewal-
du wszystkiego, co wiąże się z tą ulubioną 
jarzyną.
Na Szlaku Księcia Pücklera (Fürst-Pückler-Weg ***) 
odkryć można świadectwa kształtowania krajobrazu za 
czasów Pücklera i w dzisiejszej dobie. Szlak po Pojezierzu 
Łużyckim (Seenlandroute***) łączy 16 nowo powstałych 
jezior w Brandenburgii południowej i północnej Saksonii. 
Szlak Brandenburski (Tour Brandenburg ****) jest naj-
dłuższym dalekobieżnym szlakiem w Niemczech. 

Rowerzysta może tu, z dala od szlaków komunikacyjnych, 
podziwiać cudowny krajobraz Spreewaldu, doliny rzeczne 
Sprewy i Nysy Łużyckiej, Park Przyrody „Schlaubetal” oraz 
unikalną w skali europejskiej osobliwość geologiczną – 
Geopark Łuk Mużakowa.

Cottbus
Ogród Zoologiczny w Cottbus (Tierpark Cottbus)
Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym sprawia zarówno „małym 
jak i dużym” wyjątkową przyjemność. W pięknym krajo-
brazie parkowym  cottbusowskiego Ogrodu Zoologiczne-
go czeka na Państwa przybycie ponad 1200 zwierząt (170 
gatunków).  Zapraszamy Państwa do rozkoszowania się 
atmosferą naszego przestronnego parku. Tutaj znalazły 
swój dom nie tylko słonie, ale również leopardy, rysie, 
ostronosy, różne gatunki małp, 
zebry, antylopy, tapiry, strusie 
oraz całe mnóstwo ptaków 
brodzących i wodnych.
Duży obszar Ogrodu Zoolo-
gicznego, zagospodarowa-
ny dla zwierząt domowych, 
oferuje najmłodszym  spo-
sobność bliskiego kontaktu 
ze zwierzętami w specjalnie 
przygotowanej do tego zagrodzie. Z chwilą, kiedy dzieci 
wspinają się, huśtają i szaleją do woli na naszych placach 
zabaw, ich rodzice oraz dziadkowie mają możliwość  za-
smakowania przysmaków kulinarnych restauracji na tere-
nie Ogrodu Zoologicznego oraz rozkoszowania się chwilą 
odpoczynku na tarasie .  
Godziny otwarcia: w okresie letnim:  godz. 09.00 – 19.00, w 
okresie zimowym:  w godz. 09.00 – 17.00
Planetarium w Cottbus 
(Raumfl ugplanetarium Cottbus)
 Planetarium, otwarte w 1974 roku  (zmo-
dernizowane w 2013 roku), stwarza idealne 
warunki odtworzenia wszelkich zdarzeń 
zachodzących we wszechświecie. Każdy za-
interesowany może odbyć podróż gwiezdną 
w kopule planetarium w czasie i przestrze-
ni. To olbrzymie okno, otwierające bramy 
kosmosu, odwiedziło już ponad milion 
osób. Specjalnie dla grup dziecięcych i młodzieżowych 
z Polski został przygotowany seans, uwzględniający pro-
gram nauczania w polskich szkołach.
Fundacja księcia Pücklera & 
Park i Zamek w Branitz
Książę Herman Pückler von Muskau rozpoczął 
w 1846 roku prace nad stworzeniem swojego wyjątkowe-
go dzieła sztuki w postaci ogrodu. Park w Branitz, drugie 
dzieło życiowe Pücklera, uważany jest za jeden z najpięk-
niejszych parków na terenie Niemiec. Park ten jest również 
ostatnim niemieckim parkiem krajobrazowym z XIX wieku. 

Historyczne pomieszczenia 
zamkowe oraz Muzeum 
„Marstall” umożliwiają 
wgląd w życie oraz twór-
czość wielkiego projektan-
ta ogrodów, lieterata oraz 
podróżnika. W zachodniej 
części parku podziwiać 
można dwie niezwykle 

piramidy ziemne. 10  
Jedną z nich jest grób księcia 
Pücklera.
Godziny otwarcia: kwiecień 
- październik: poniedziałek 
– niedziela w godz. 10-18
listopad – marzec: wtorek – 
niedziela w godz. 11-17
Zespół basenowo-rekre-
acyjny „Lagune“ w Cottbus (Lagune Cottbus)
„Lagune“ jest nowym dwufunkcjonalnym basenem 
w Cottbus oraz jedynym kąpieliskiem w stolicy Łużyc. 
Pod jednym dachem udało się połączyć część rekreacyjną 
basenu z jego częścią sportową, tworząc tym samym do-
skonałe miejsce rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

25-metrowy basen sportowy umożliwia przeprowadzenie 
zawodów sportowych, natomiast zjeżdżalnie o długości 76 m 
i 110 m gwarantują młodzieży odpowiednią dawkę emocji.
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Punkt Informacji Turystycznej w Babimoście 
Centrum Sportu i Rekreacji,,Olimpia”
ul. Żwirki i Wigury 10A,
tel. +48 68 351 33 14,
fax +48 68 351 33 16
e-mail: csir@babimost.pl
www.csir.babimost.pl

Punkt Informacyjny
Parku Mużakowskiego w Łęknicy
Pracownia Terenowa „Park Mużakowski w Łęknicy”
ul. Wybrzeżna 25, 68-208 Łęknica
tel. +48 68 362 41 82,
tel. kom. +48 600 698 787
e-mail: pracownia.leknica@nid.pl
www.park-muzakowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa
ul. Wybrzeżna 25a, 68-208 Łęknica
tel. +48 68 362 41 42; 
tel. kom. +48 500 464 328
e-mail: geopark@wp.pl  
www.lukmuzakowa.com.pl
Informacja sezonowa, czynna IV-X

Polsko Niemieckie Centrum Promocji 
i Informacji Turystycznej w Zielonej Gorze. 
Filia w Palmiarni
ul.Wroctawska12A,  65-427 Zielona Góra
tel. +48 68 780 576 841
fax +48 68 323 22 22, 
+48 68 324 93 83
e-mail: turystyka2@zielona-gora.pl
www.cit.zielona-gora.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Krośnie Odrzańskim 
Zamek Piastowski, ul. Szkolna 1,
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. +48 68 383 89 94,
 fax +48 68 383 89 94
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl    
www.cak-zamek.pl

Punkt IT Pałac Wiechlice
Wiechlice 45B, 67-300 Szprotawa 
tel: +48 68 376 86 08
e-mail: recepcja@palacwiechlice.pl    
www.palacwiechlice.pl

Informacja Turystyczna w Łagowie
ul. Kościuszki, 66-220 Łagów
tel. +48 68 341 20 62
e-mail: promocja@lagow.pl   
www.lagow.pl
Informacja sezonowa,
czynna VI-VIII, po sezonie
tel. +48 68 341 21 86,  +48 500 785 227

Informacja Turystyczna w Żaganiu
ul. Szprotawska 4 (Pałac Książęcy), 68-100 Żagań
tel. +48 68 4771001,
fax +48 68 4771001
e-mail: it@um.zagan.pl
wwww.it.um.zagan.pl    
www.turystyka.zagan.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Centrum Dana & Spa w Zielonej Górze
Euro-Center Dana Hotel & SPA
al. Wojska Polskiego 79
tel. +48 68 328 66 70,
fax +48 68 328 66 71
e-mail: recepcja@danaspa.pl   
www.danaspa.pl

Polsko Niemieckie Centrum Promocjii 
Informacji Turystycznej w Zielonej Górze
Stary Rynek 1 (Ratusz), 
65-067 Zielona Góra
tel. +48 68 323 22 22, 
fax +48 68 324 93 83
e-mail: turystyka@zielona-gora.pl    
www.cit.zielona-gora.pl

Bukowy Dworek 
Centrum Informacji Turystycznej
Gronow 23, 
gmina Łagów
tel. +48 68 341 20 80
e-mail: bukowydworek@geovita.pl
www.bukowydworek.pl

Tourist-Information Forst (Lausitz)
Cottbuser Str. 10, 
03149 Forst (Lausitz)
Tel. 03562/669066, 
Fax 669067
www.forst-information.de,  
E-Mail: forst-information@t-online.de

Tourist-Information Spremberg
Am Markt 2, 03130 Spremberg
Tel. 03563/4530, Fax 594041
www.spremberg.de 
E-Mail: ti@spremberg.de

Tourist-Information Guben
Frankfurter Str. 21, 03172 Guben
Tel. 03561/3867, Fax 3910
www.touristinformation-guben.de 
E-Mail: ti-guben@t-online.de

Touristinformation im Haus des Gastes 
Am Hafen 6, 
03096 Burg (Spreewald)
Tel. 035603/750160,
Fax 7501616
www.BurgimSpreewald.de , 
E-Mail: info@BurgimSpreewald.de

Tourismusinformation „Peitzer Land”
Markt 1, 03185 Peitz
Tel. 035601/8150, 
Fax 81515
www.tourismus-spreewald.peitz.de, 
E-Mail: tourismus@peitz.de

Geopark Muskauer Faltenbogen
Muskauer Straße 14, 
03159 Döbern
Tel.: 035600 / 3687 12
oder -13 oder -14
Fax: 035600/ 3687 69
E-Mail: info@muskauer-faltenbogen.de
www.muskauer-faltenbogen.de

Excursio - Besucherzentrum
Heinrich-Heine-Str. 2, 
03119 Welzow
Tel. 035751/ 275050, 
Fax 275055
www.bergbautourismus.de, 
E-Mail: info@bergbautourismus.de

Cottbus-Service
Berliner Platz 6, 
03046 Cottbus
Tel. 0355/75420,
Fax 7542455
www.cottbus-tourismus.de, 
E-Mail: cottbus-service@cmt.cottbus.de

„Projekt współfi nansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych 

Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.”
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

“Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Pro-
gramms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)–Brandenburg 2007-2013, Small 
Project Fund und Netzwerk-projektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober und aus dem Staatshaushalt kofi nanziert.”

„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”
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