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Dovolená v Braniborsku 

s NOVASOLem

NOVASOL s.r.o. – Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 329 098, 724 753 234

Nabídku ubytování pro vaší dovolenou v Německu a dalších 26 zemích Evropy najdete 
na www.novasol.cz. Více než 40.000 rekreačních domů ve 27 zemích Evropy!

novasol@novasol.cz www.facebook.com/NOVASOL.cz

Rekreační domy a apartmány s duší 

–  ve skandinávském stylu u aquaparku 
Tropical Islands:

V ceně ubytování je zahrnuto vstupné 

do aquadómu po celou dobu pobytu.

–  jako plující domy:
Vydejte se na moderně vybaveném hausbótu 

až k branám Berlína.

–  u jezera Karwesee, Heidesee, 
Wendisch – Rietz aj.

Braniborsko na dosah

Braniborsko se svou Postupimí a prázdninovým 

regionem kolem Berlína je tak rozsáhlé a přitom 

na dosah ruky. Pyšní se nepřeberným množstvím 

krás, od jezerních oblastí okolo řeky Havoly, přes 

hustě zalesněnou oblast Schrofheide v regionu 

Barnimer Land až po jezera a jediné „moře brani-

borské marky“ mezi Odrou a Sprévou. Branibor-

ské vodní království můžete obdivovat i z kánoe, 

od Havoly až po jezero Scharmützelsee.

Braniborsko, které je spolkovou zemí s největší 

vodní plochou vůbec, nabízí s více než 3000 jeze-

ry a 30.000 km vodních cest dostatek prostoru i 

pro plavby na motorových člunech a plachetni-

cích. A to vše je okořeněné kulturními poklady, ke 

kterým se řadí postupimské zámky, státní divadlo 

v Chotěbuzi, a překrásná přírodní krajina plná 

bobrů a mořských orlů mezi povodím Odry a pří-

rodním parkem Höher Fläming. 

Rozmanitost, ta Braniborsku vskutku nechybí: na-

chází se zde mnoho turistických atraktivit, od ci-

helného parku v Mildenbergu až po westernový 

park v Templinu. Holllywoodské zážitky čekají na 

návštěvníky ve filmovém parku v Babelsbergu, ži-

vou a zábavnou vědu poznají v muzeu optického 

průmyslu v Rathenowu, průmyslové dědictví pak 

na ně čeká u lodního zdvihadla Niederfinow a 

také ve vznikající jezerní krajině v oblasti bývalých 

povrchových dolů v Dolní Lužici. 

Cyklisty, ty potěší více než 7.000 km cyklistických 

stezek, mezi nimi i 200 km unikátních okružních 

tras pro cyklisty a bruslaře - Fläming Skate.

Dnešní podobu Braniborska značně ovlivnili i krá-

lové a šlechta v regionu. Od Rheinsbergu až po 

Postupim, od Branitze až po Boitzenburg, právě v 

Braniborsku se nachází přes 500 zámků a pán-

ských domů, které byly postaveny tak, aby přečka-

ly na věky. Mezi nimi vyniká především soubor 

památek světového kulturního dědictví UNESCO v 

Postupimi – pýcha pruských králů se 17 zámky, k 

nimž patří i světoznámý zámek Sanssouci. 

Milovníci venkovské idyly se zřejmě vydají za po-

znáním srbských tradic do Sprévského lesa, kde na 

ně čeká i jedinečná kulturní krajina okolo Sprévy, 

kterou nikde jinde nenajdou. Nezapomenutelným 

zážitkem zůstává plavba na loďkách zdejším vod-

ním labyrintem a ochutnávka místních nakláda-

ných okurek. 

Kdo by si však raději dopřál odpočinek a relaxaci, 

ten zde nalezne rozsáhlou wellness nabídku. Parní 

lázně, laguny, turecké lázně hamam, karpatská 

sauna nebo koupání s tučňáky v lázních Spreewel-

ten, klasické lázně, bazény a také největší hala s 

tropickými lázněmi, saunami a tropickým prale-

sem na světě – Tropical Islands – to vše a ještě 

mnohem více nabízí právě Braniborsko.  

V Braniborsku, obklopujícího Berlín, jednu z nej-

oblíbenějších evropských metropolí současnosti, 

naleznete letní sídla Fridricha Velikého, Brechtův 

dům u jezera, oblíbená místa Theodora Fontana, 

hrušku pána z Ribbecku a letní sídlo Alberta Ein-

steina – všechna tato místa jsou z Berlína dostup-

ná již za hodinu jízdy. Braniborsko ležící ve středu 

Evropy je velmi dobře propojeno také s meziná-

rodní dopravní sítí. Příjezd autem, vlakem nebo 

přes letiště Berlin Tegel a Schönefeld je snadný. 

Na této mapě je pro vás připraveno mnoho zají-

mavých tipů pro vaše výlety po Braniborsku a ces-

ty za poznáním. Teď už jen stačí, abyste se vydali 

na cestu. Jak a kam? Na kole, po vodě, na drezíně, 

do divadel nebo do přírodních chráněných oblas-

tí, v každém případě vždy okolo Berlína.

 

Srdečně vítejte v Braniborsku

www.braniborsko.cz
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Most špionů a 
vila Schöningen

Most Glienicker 
Brücke spojující 
Postupim s Berlínem byl dříve hranicí mezi 
východem a západem. Ocelový most posta-
vený přes Havolu již v roce 1907 byl dějiš-
těm výměny tajných agentů. Na rozdělení, 
studenou válku a znovusjednocení vzpomí-
ná výstava v nedaleké, nádherně zrekon-
struované vile Schöningen. Dům s věžičkou 
navržený v roce 1843 architektem Periusem 
sloužil nejdříve jako rezidence maršála Schö-
ningena, poté v době NDR jako dětský do-
mov a dnes nabízí možnost objevit a poznat 
historii a svět umění.

www.glienicker-bruecke.de 

www.villa-schoeningen.de

Postupimské zámky, světové
dědictví UNESCO

Během čtyř sto-
letí vytvořili nej-
lepší stavitelé a 
umělci z pověření pruských králů jedinečný 
areál zámků a zahrad v Postupimi. Zahradní 
architekt Peter Joseph Lenné sjednotil v 19. 
století zámecké zahrady v jednu velkou kul-
turní krajinu rozkládající se podél řeky Havo-
ly. Od roku 1990 patří postupimské zámky a 
zahrady k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
UNESCO. Kromě parku a zámku Sanssouci 
láká mnoho návštěvníků také Nový a Mra-
morový palác, stejně jako zámek Cecilien-
hof.

www.spsg.de

Filmové město 
Postupim

Postupim je filmové město se 
stoletou tradicí. V Babelsber-
ských filmových studiích na-
točily filmové společnosti 
UFA a DEFA více než 2.000 svých filmů. V 
dnešní době jsou zde produkovány, jak me-
zinárodní oscarové snímky, tak také filmové 
série, jako třeba seriál „Gute Zeiten, schlech-
te Zeiten“. Filmový park Babelsberg nachá-
zející se v autentických kulisách láká ná-
vštěvníky od dubna do října na různé akce, 
jako jsou stunt show nebo akční kino. Filmo-
vé muzeum v Postupimi v barokní jízdárně v 
centru města nechává tuto tradici ožít pro-
střednictvím různých výstav a představení.

www.filmpark.de

www.filmmuseum-potsdam.de

Centrum kultury na 
Schiffbauergasse

Místo, kde se dří-
ve vyráběly lodě, 
produkovala se 
náhražka kávy a 
chovaly se ryby, je dnes centrem kultury. 
Nepřehlédnutelné divadlo Hans-Otto Thea-
ter s červenou střechou vsází na klasiku a 
současné drama. Hned vedle se nachází dal-
ší kulturní a divadelní scény – ty ožívají v bu-
dovách Reitstall, Waschhaus a Maschichen-
haus. Na březích jezera Tiefen See se 
nachází také kotviště lodí a restaurace, které 
nabízí odpočinek na čerstvém vzduchu.

www.schiffbauergasse.de

Brandenburg an der Havel 

Na třech ostrovech na 
Havole se nachází pra-
původ spolkové země 
Braniborsko. Město 
Brandenburg bylo po-
prvé oficiálně zmíněno 
již v roce 948. Tam, kde od roku 1165 založil 
své sídlo a postavil dóm řád premonstrátů, 
se dříve nacházel slovanský knížecí hrad. 
Muzeum sídlící v dómu uchovává poklady z 
rané historie země. Na sousedním ostrově 
pak stojí někdejší dominikánský klášter St. 
Pauli, který slouží jako zemské muzeum s pa-
mátkami z doby kamenné, a zároveň také 
jako místo konání koncertů a výstav.

www.stg-brandenburg.de 

www.paulikloster.de

Zámek a park Caputh

Ze všech zám-
ků proslulého 
kurfiřta Fri-
dricha Viléma 
se dochovalo 
pouze toto zasněné sídlo na Havole. Zámek 
Caputh, budovaný od roku 1662, se stal re-
zidenčním sídlem jeho druhé ženy Doroty. 
Zámecké muzeum ukazuje, jak se žilo na 
královském dvoře kolem roku 1700. Ob-
zvláště pozoruhodná je zdejší letní jídelna: 
král Fridrich Vilém I. ji nechal později vyzdo-
bit 7.500 kusy holandských fajánských dlaž-
dic. Malou zahradu obklopující sídlo vytvo-
řil zahradní architekt Peter Joseph Lenné.

www.spsg.de

Hrad Eisenhardt Belzig

Vysoko nad lá-
zeňským městem 
Bad Belzig se na 
vrcholku hory 
Bricciusberg tyčí 
jeho symbol: 
hrad Eisenhardt. 
Nejstarší část, 33 metrů vysoká opevněná 
věž, pochází z 12. století. Říká se jí také 
„máslová věž“ – údajně proto, že při její 
stavbě bylo kromě sbíraného kamene a vol-
ské krve použito také máslo. Dnes se na hra-
dě nachází muzeum, matrika, umělecké pro-
story a také hotel. V srpnu se zde konají stře-
dověké slavnosti s rytíři, potulnými zpěváky 
a čarodějnicemi.

www.belzig.com

Biskupská rezidence 
hrad Ziesar

Už zdálky vás přiví-
tá „biskupská mit-
ra“, korunuje totiž 
35 metrů vysokou 
strážní věž hradu 
Ziesar. Na nejlépe dochovaném biskupském 
hradě Braniborska sídlili mezi léty 1327 a 
1560 biskupové, a to se vším pohodlím. Ná-
vštěvníci mohou obdivovat i zbytky podla-
hového topení. Zdejší muzeum ukazuje ex-
ponáty dokumentující historii církve ve stře-
dověku, v Jeruzalémském sále a těch dalších 
pak i „cestu do království nebeského“. Hrad-
ní kaple je vyzdobena barevnými nástěnný-
mi malbami s motivem ráje.

www.burg-ziesar.de

Flaeming-Skate®

Na trasách o celkové 
délce téměř 200 km 
vedou až tři metry ši-
roké stezky z nejlepší-
ho asfaltu malebnou 
krajinou Dolního Flä-
mingu a Baruthského údolí. Nikde jinde v 
Evropě není možné si užít tak pohodovou a 
nepřerušovanou jízdu krajinou na bruslích 
jako tady. Fläming Skate je však i rájem pro 
cyklisty. Podél stezek zve k odpočinku a ob-
čerstvení řada odpočívadel, hostinců, hote-
lů a penzionů. 

www.flaeming-skate.de

Hrad Rabenstein

Nad obcí Raben se na 
hoře „Steiler Hagen“ 
tyčí hrad Rabenstein. 
Byl založen již ve 
12. století ke střežení 
silnic a byl považován 
za nedobytný. 30 metrů 
vysoká strážní věž, ve které údajně straší 
hradní paní, nabízí nádherný výhled na ob-
last Horního Flämingu. Dnes je hrad, ke kte-
rému patří i rytířský sál, kaple a mučírna, 
využíván jako mládežnická ubytovna, muze-
um a hostinec. Každý rok se zde konají 
historické kejklířské slavnosti a ke konci roku 
také kouzelné vánoční trhy.

www.burgrabenstein.de

Wünsdorf – město 
pevností a knih

Bývalé protiletecké věže, 
„betonové cigarety“, dnes 
působí jako památníky. Ve 
Wünsdorfu byly v letech 
1910 až 1994 situovány inter-
nátní škola, vrchní velení we-
hrmachtu a také skupiny so-
větských vojsk. O všech těchto epochách 
informuje zdejší muzeum a zvláštní výstavy. 
Prohlídky bunkrů zavedou návštěvníky až 
20 metrů pod povrch. Do některých skladišť 
zbraní se nastěhovali knihovníci a antikváři, 
a založili tak vůbec první město knih v Ně-
mecku. 

www.buecherstadt.com

Plattenburg u Bad Wilsnacku

Hrad Plattenburg je 
největším a nejstarším 
vodním hradem v 
severním Německu. 
Hrad, o kterém se po-
prvé v oficiálních listi-
nách zmiňují v roce 
1319, byl letním sídlem mnoha biskupů. 
„Biskupské křídlo“ s rytířským sálem ukazu-
je drahocennou výzdobu z období pozdní 
renesance. Dnes slouží hrad Plattenburg 
jako muzeum a kulturní centrum města 
Prignitz. K občerstvení zve zdejší pekárna 
a pivovar. Na začátku léta se zde vždy koná 
velkolepé středověké divadelní představení.

www.plattenburg.de

Klášter Stift zum 
Heiligengrabe

V Heiligengrabenu žijí již 
po 7 století jeptišky a pra-
covnice nadace. Klášter, 
který byl založen cisterci-
áckými jeptiškami roku 
1287, a který se později 
proměnil v domov šlechti-
čen, dnes zve hosty, aby pobyli v Klosterho-
fu nebo Wulffenhausu. V klášteře se téměř 
zcela dochovala, jak křížová chodba, tak 
původní glazura, refektář, a také cihlová 
zeď. V klášterním kostele a v kapli se pravi-
delně pořádají různé koncerty. V létě se pak 
koncerty konají ve zdejším parku. 

www.klosterstift-heiligengrabe.de

Hrad Lenzen

Z 800 let staré 
hradní věže do-
hlédnete nejen na 
labské nivy, ale 
rovnou i do čtyř 
spolkových zemí. Ve věži se nachází muze-
um a konají se zde také výstavy. Tento stře-
dověký hrad, postavený na zbytcích původ-
ního slovanského opevnění, je známý jako 
ekologický hrad. Spolky na ochranu životní-
ho prostředí realizují své projekty v přileh-
lém přírodním parku a informují návštěvní-
ky o vztahu mezi člověkem a přírodou v kra-
jině labských niv. Zdejší hradní hotel je 
velice oblíbený především u cyklistů.

www.burg-lenzen.de

Rühstädt – vesnice s největším 
počtem čápů v Německu

Od roku 1996 je Rüh-
städt „evropskou ves-
nicí čápů“. Každé jaro 
sem zpět ze svých zi-
movišť přilétá více než 
70 čápů, aby zde hníz-
dili a vyvedli svá mlá-
ďata. Vesnice tak každý rok vítá desetitisíce 
návštěvníků, kteří upírají svůj pohled vzhů-
ru, aby spatřili tuto raritu. Čapí dům a ná-
vštěvnické centrum ochránců přírody NABU 
informuje o způsobu života čápů bílých v 
labských nivách. Páry čápů mohou návštěv-
níci pozorovat také prostřednictvím video-
kamery umístěné na střeše.  

www.storchenclub.de

Fontanovo město Neuruppin

Theodor Fontane a 
Karl Friedrich Schin-
kel jsou nejslavnější-
mi syny města Neu-
ruppin. Klášterní 
kostel, nejstarší stav-
ba a symbol města, 
byl rekonstruován podle návrhů samotného 
Schinkela. Barokní krásou ohromuje Staré 
gymnázium, které kdysi navštěvoval Fonta-
ne.V jeho rodném domě se dodnes nachází 
lékárna. O jeho životě se návštěvníci dozvě-
dí v Neuruppinském muzeu. Fontane rád 
popisoval ruppinské hory. Tam láká k ná-
vštěvě třeba zoologická zahrada. Fontanovy 
lázně pak zvou ke koupeli v Ruppinském 
jezeře. 

www.neuruppin.de

Hlavní a zemský braniborský 
hřebčín Neustadt (Dosse)

Pruský král, Fridrich 
Vilém II., miloval vše 
krásné – a také 
ušlechtilé koně. Jeho 
předchůdci sázeli na 
mezky. Roku 1788 byl 
v Neustadtu (Dosse) zřízen královský hřeb-
čín. Dvory v klasicistním stylu a dům zem-
ského štolby, v zámeckém stylu, jsou pova-
žovány za klenoty pruské funkční architek-
tury. Ušlechtilí koně se zde pod státní 
správou chovají dodnes. Každé září se tady 
koná přehlídka hřebců, na nichž mohou ti-
síce diváků obdivovat společné umění koní 
a jejich jezdců.

www.neustaedter-gestuete.de

Zámek a panství Liebenberg

Nádvoří zámku s 
císařskou kašnou 
a věrně restauro-
vaným souborem 
zámku, kamenné-
ho kostela a správ-
covského domu, 
tvoří centrum panství Liebenberg. Okolo 
pak na návštěvníky čeká další Lénneho park, 
neobarokní dům u jezera, lanové centrum a 
obchůdek s nabídkou regionálních produk-
tů. Na pozemcích panství je možné věnovat 
se lovu, jízdě na koni, případně zde mohou 
návštěvníci strávit dovolenou, uspořádat 
oslavy. Areál slouží také jako místo pořádání 
různých koncertů a literárních předčítání. 

www.schloss-liebenberg.de

Linum – vesnice čápů

Nížiny bohaté na vodu 
mezi vřesovišti na ře-
kách Rhin a Havola jsou 
místem odpočinku ne-
jen pro tisícovky jeřábů. 
Také bílí čápi zde nalé-
zají mnoho zdrojů po-
travy. Až 18 párů čápů 
hnízdí každý rok ve vesnici Linum, která za-
čátkem léta pořádá slavnosti věnované čá-
pům. Přírodní ochranný svaz NABU přetvo-
řil starou kovárnu na „čapí kovárnu“. Toto 
místo je centrem, kde návštěvníci obdrží po-
třebné informace o jeřábech, čápech a dal-
ším ptactvu v oblasti, nabízeny jsou zde i 
prohlídky po zdejších vřesovištích Nieder-
moor.

www.berlin.nabu.de/projekte/linum

Prenzlau (Přemyslav)

V obci Prenzlau se nachá-
zí vynikající příklady se-
veroněmecké cihlové go-
tiky. Mariánský kostel, 
který v roce 1945 téměř 
zcela padl za oběť válce, 
je již několik desetiletí re-
novován. Věže nabízí v 
létě krásný výhled z téměř 60 metrové výšky 
na region Uckenmark. Dominikánský klášter 
se svou gotickou výzdobou a nástěnnými 
malbami dnes hostí kulturně-historické mu-
zeum a slouží také jako kulturní centrum. 
V klášterních zahradách se v létě konají zají-
mavé koncerty. 

www.prenzlau.eu

www.dominikanerkloster-prenzlau.de

Eldorado Templin

„Dobrodružství 
jako ve filmu“:
K westernovému měs-
tečku patří saloon, kaba-
ret, vězení a také rýžoviště 
zlata. Do svého umění ne-
chají návštěvníkům na-
hlédnout sedláři, kováři a 
řezbáři, večer se pak předvedou hudebníci a 
tanečníci. Při zvířecí show hrají hlavní roli 
draví ptáci, koně a bizoni. Na blízké jezero 
Röddelinsee se mohou návštěvníci vydat na 
kánoích nebo na vorech. Výlety mohou 
hosté podniknout i na povozech tažených 
koňmi. S pevností, sruby a týpími nabízí el-
dorádo ubytování, jak pro kovboje, tak pro 
indiány

www.eldorado-templin.de

Templin

Nejstarší a nejvýznam-
nější stavba města 
Templin vede kolem 
městského jádra:1735 
metrů dlouhá a místy 
až 7 metrů vysoká 
městská věž byla vybu-
dována ve 14. století z 
valounů a přečkala i katastrofální požár z 
roku 1735. Poté bylo Staré město přestaveno 
jako koloniální město, s půdorysem šedesáti 
pravých úhlů. Při procházkách láká k návště-
vě barokní radnice, městský kostel Marie 
Magdaleny a také místa ukrytá pod stíny 
zdejších lip, stejně jako kavárny na náměstí.

www.templin.de

Lodní zdvihadlo 
Niederfinow

V tomto největším zdy-
madle na světě překo-
návají lodě od roku 
1934 výškový rozdíl 36 
metrů mezi Starou Od-
rou a Odersko-Havol-
ským kanálem během 
pouhých pěti minut. Návštěvníci mohou pů-
sobivé zdvihadlo pozorovat ze břehu, nebo 
mohou přímo jako pasažéři lodí zaplout do 
85 metrů dlouhé ocelové komory. Tato pa-
mátka však bude brzy pokořena: hned vedle 
totiž vzniká ještě větší zdvihadlo, které by 
mělo pojmout nákladní lodě až o délce 
115 metrů.

www.schiffshebewerk-niederfinow.info

Obora Schorfheide, 
Groß Schönebeck

Na severozápadě Schor-
fheide, v největší souvislé 
zalesněné oblasti střední 
Evropy, leží téměř 100 
hektarů velká obora, velmi 
pečlivě zakomponovaná 
do zdejší krajiny. Na sedmi kilometrech turi-
stických tras mohou návštěvníci pozorovat 
velká divoká zvířata, jako jsou losi, bizoni, 
dravci, třeba vlky a rysy, a také vzácná pů-
vodní plemena domácích zvířat, jako jsou 
pomořanské ovce. K odpočinku slouží hřiš-
tě, k návštěvě zve také výběh se zvířaty, kte-
rá je možné si pohladit, a vesnička s polní 
pecí.

www.wildpark-schorfheide.de

Zámek a park Neuhardenberg

Toto místo sjed-
nocuje výtvory 
velkých Prusů: 
státní kancléř 
von Hardenberg 
dostal úřad v Quilitz za své zásluhy jako dá-
rek od krále. Jeho srdce je pochováno v oltá-
ři zdejšího kostela. Kostel byl navržen Schin-
kelem, který vytvořil i klasicistní zámek. Na 
vzniku parku se podíleli Lenné a kníže von 
Pückler. Velkopanský dům hostí výstavu, 
hospodářská budova byla přebudována na 
hotel a palírna a oranžérie na restauraci. 

www.schlossneuhardenberg.de

Památník a muzeum 
Seelower Höhen

Vyhlídka nabízí krásný 
pohled na deltu Odry. 
V dubnu 1945 se zde 
nacházelo největší bi-
tevní pole Německa. 
Desetitisíce vojáků ze-
mřeli při pokusech wehrmachtu o zastavení 
vnikající rudé armády směrem na Berlín. Ví-
tězný boj sovětské armády plný obětí na 
obou stranách dokumentují hroby vojáků, 
bronzový pomník, stejně jako vojenské arte-
fakty, jako jsou tanky a vybavení dělostře-
lectva. Muzeum v přetvořeném bunkru 
maršála Žukova informuje o průběhu a 
výsledcích bitvy.

www.gedenkstaette-seelower-hoehen.de

Frankfurt (Oder)

Město na Odře je od-
jakživa duchovním 
městem: Viadrina, 
první braniborská 
univerzita založená 
roku 1506, dnes spojuje německé a polské 
studenty. Kulturní dědictví je uchováváno v 
historických stavbách. Bývalý statek dnes 
hostí muzeum Viadrina. Kleistovo muzeum 
nacházející se ve škole Garnison se věnuje 
Heinrichovi Kleistovi. Františkánský kostel 
funguje jako koncertní hala. Obrázkovou 
biblí jsou překrásně zrestaurované okenní 
tabule gotického kostelu Marienkirche.

www.frankfurt-oder-tourist.de

Zámek Königs Wusterhausen

Lovecký zámek, vy-
budovaný z původní-
ho hraničního hradu, 
dostal Fridrich I. Veli-
ký darem od svého 
otce. Právě tady plá-
noval vybudování 
své armády a trávil pozdní léto s rodinou. 
Po večerech se „král-voják“ věnoval v druž-
né společnosti svého „tabákového sboru“ 
politice. Zámecké muzeum nabízí pohled na 
umělecké řemeslo a malířství raného 18. 
století a dokonce uchovává i čtyřicet obra-
zů, které namaloval samotný král. Barokní 
zámeckou zahradu ohraničují nově vysáze-
né stromy.

www.spsg.de

Tropical Islands Krausnick

Největší vnitřní 
tropický les světa 
dnes roste v nej-
větší samonosné 
hale na světě. Teplota vzduchu se celoročně 
drží okolo 26 stupňů, voda u 200 metrové 
písečné pláže má dokonce 28 stupňů. Tady 
mohou návštěvníci relaxovat, zahrát si plá-
žový volejbal nebo dokonce přenocovat ve 
stanu. Vedle rozsáhlé wellness nabídky láká 
návštěvníky také tobogán a let balónem. Ve-
čer zajišťují skvělou atmosféru hudebníci a 
tanečníci na pódiu v tropické vesničce při 
večerním představení.

www.tropical-islands.de

Východoněmecká růžová 
zahrada Forst (Lužice)

V areálu veřejného par-
ku ve Forstu byla roku 
1913 založena růžová 
zahrada. Vznikla u pří-
ležitosti oslav 25. výročí 
korunovace císaře Vilé-
ma II. Na dvou ostro-
vech na Nise s celkovou plochou 15 hektarů 
se daří více než 400 druhům růží, celkem 
zde roste přes 40.000 růžových keřů. Ná-
vštěvníci se rádi procházejí i rododendrono-
vými háji. V posledních letech se renovace 
dočkaly také kašny, sochy, pergoly a koloná-
da. V novém návštěvnickém centru si mo-
hou hosté dopřát romantický oběd, nebo se 
nechat oddat.

www.rosengarten-forst.de

www.parkverbund.eu

Lužická jezerní krajina, 
terasy IBA

Nikde jinde se krajina nepro-
měňuje tak výrazně, jako v 
Dolní Lužici. Díky zaplavování 
bývalých povrchových dolů 
zde vzniká 20 jezer, která vy-
tvoří společně se starými důl-
ními jezery největší umělou je-
zerní krajinu Evropy. Výstavy nacházející se 
v návštěvnickém centru IBA teras na březích 
jezera Ilse See u vesnice Grossräschen infor-
mují o vznikajícím království vodních spor-
tů. Výhled z 30 metrové výšky nabízí zdejší 
rozhledna „rezavý hřebík“, stejně jako „bio 
věže“ u Lauchhammeru, které společně při-
pomínají průmyslovou minulost oblasti. 

www.lausitzerseenland.de

Závodní dráha EuroSpeedway
Lausitz Senftenberg

Tam, kde dnes vrčí moto-
ry závodních automobilů, 
dříve duněly těžební bag-
ry. Na zasypaném hně-
douhelném dole Meuro se již od roku 2000 
nachází moderní závodní okruh. Tato závod-
ní dráha je místem konání mezinárodních 
závodů cestovních a závodních vozů, stejně 
jako motocyklů. Kromě toho slouží Euro-
paspeedway i jako testovací dráha. Využívá-
na bývá také jako dějiště koncertů a festivalů 
pod širým nebem. Hlavní tribuna pojme až 
25.000 diváků, kolem závodní dráhy může 
přihlížet dalších 120.000 návštěvníků. A to 
není vše, v některé dny se může na závodní 
dráze projet kdokoli: vlastním automobilem, 
nebo na bruslích.

www.eurospeedway.de

Lyžařská hala 
Snowtropolis

Místem s největší jisto-
tou sněhu v Branibor-
sku je hala ležící na 
okraji Senftebergu. 130 
metrů dlouhá sjezdovka 
je celoročně zasněžová-
na a nabízí různé stupně obtížnosti. Zkušení 
snowboardisti a freestyle lyžaři si zábavu 
užijí ve zdejším funparku. Sousední ledová 
hala je v létě přeměněna na hřiště pro volej-
bal, badminton a tenis. Kromě toho se zde 
nachází i 12 bowlingových drah, sauny a re-
staurace, která nabízí nadšeným sportov-
cům výhled na sjezdovku. 

www.snowtropolis.de

Prohlídkový důl, skrývkový 
most F60, Lichterfeld 

Tento gigantický 
skrývkový most je 
přes 500 metrů 
dlouhý, přes 240 
metrů široká a za 
hodinu dokázal dobývat až 50.000 tun uhlí. V 
roce 1992 byl však po roce provozu odstaven a 
od roku 2002 je otevřen návštěvníkům. Při pro-
hlídkách s průvodcem se návštěvníci dostanou 
na samotnou konstrukci mostu. Ze 75 metrové 
výšky se mohou kochat pohledem na vznikají-
cí jezero Bergheider See. V noci je tato ležící 
Eiffelovka nasvícena, a vytváří tak působivou 
kulisu pro různé koncerty pod otevřeným 
nebem.

www.f60.de

1 Historické centrum a Biosféra v
Postupimi

Mezi městskými branami 
a nábřežím Havoly zve k 
procházce historické cent-
rum města. V mnoha 
cihlových domcích, které 
byly v Holandské čtvrti postaveny mezi léty 
1734 a 1742, se v současnosti nachází ma-
lebné kavárny a obchůdky. Nové náměstí je 
považováno za jedno z nejlépe dochova-
ných barokních náměstí v Evropě: v bývalé 
jízdárně se dnes nachází braniborsko-pruské 
historické muzeum, které nabízí mnoho zají-
mavých výstav. Celá ze dřeva zde dodnes 
stojí ruská kolonie Alexandrovka, která byla 
v roce 1827 postavena na počest cara 
Alexandra. Do tropů návštěvníky pozve Bio-
sféra, která se nachází v místech konání za-
hrádkářské výstavy BUGA.
www.potsdam-tourism.com
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Klášter Lehnin

Klášter založený roku 
1180 byl nejdůležitější 
osadou cisterciáckého 
řádu v braniborské 
marce. Nápadně strohá 
bazilika, byla postave-
na z červených cihel. 
Po sekularizaci v roce 1542 sloužil klášter 
jako lovecký zámeček, poté se pomalu roz-
padal a od roku 1877 se dočkal důkladné 
a věrné rekonstrukce.  Dnes zde pracuje 
nadace Luise-Henriette Stift evangelické 
církve. Milovníci klasické hudby si v kostele 
každoročně vychutnávají festival Lehniner 
Sommermusiken. 

www.klosterkirche-lehnin.de

10 Optický park Rathenow

To, že návštěvníci 
mohou nahléd-
nout do světa svě-
telných paprsků a 
čoček i ve volné přírodě, dokazuje originální 
park Rathenow. Na ostrově Schweden-
damminsel na Havole je optika hravě spoje-
na s přírodou. Vedle obrovského dalekohle-
du a majáku zvou k návštěvě a objevování 
také barevné pyramidy, světelné záhony a 
další zajímavosti. Tradice města Rathenow 
spojeného s optikou, jde ruku v ruce s osob-
ností vědce Dunckera, který zde v roce 1801 
vynalezl a uvedl do provozu svůj velko-brus-
ný stroj. V muzeu optiky nacházejícím se v 
kulturním centru jsou vystaveny historické 
exponáty.

www.optikpark-rathenow.de

11 Památník Otta Lilienthala, Stölln

V rhinowerských 
horách u Stöllnu 
plachtil Otto Lili-
enthal se svými 
leteckými stroji až 250 metrů daleko. V létě 
roku 1896 tento průkopník letectví havaro-
val při klouzání ze 110 metrů vysoké hory 
Gollenberg a svým zraněním podlehl. Na 
výkony odvážného Lilienthala vzpomíná 
výstava umístěná do osobního letadla. Leta-
dlo IL 62, které bylo do Stöllnu dopraveno 
roku 1989, bylo pokřtěno jako „Lady Agnes“ 
– Agnes byla totiž Lilienthalova manželka. 
Již mnoho párů se nechalo oddat právě 
tady.

www.otto-lilienthal.de

12Ribbeck – zámek, kostel a hrušeň

Proslulá hrušeň 
ještě stále roste 
vedle kostela – i 
když už se samo-
zřejmě nejedná o 
tentýž strom, který ve své básni „Herr von 
Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ popiso-
val Theodor Fontane. Velmi dobře zachova-
lé jádro městečka opět rozkvétá: v nově zre-
konstruovaném zámku se nachází špičková 
restaurace, muzeum a výstavní prostory. 
Ve Staré palírně nabízejí potomci pána z 
Ribbecku vlastnoručně vypálený poklad – 
samozřejmě z hrušek.

www.ribbeck-havelland.de

9

Ostrov Werder (Havola)

Název města „Wer-
der“ znamená: 
„země obklopená 
vodou“. Tento ost-
rov na Havole obje-
vili rybáři již před více než tisíci lety. Ná-
vštěvníci dodnes rádi objevují historické cen-
trum městečka ze 17. století právě z vody. 
Historii tohoto slunečného místa na  Havole 
utvářeli po rybářích také vinaři a pěstitelé 
ovocných stromků. Zdejší písečná půda se 
velmi rychle zahřívá a díky tomu se na okol-
ních svazích dobře daří jabloním, hrušním, 
švestkám a třešním. Jak oblíbená jsou zdejší 
vína, dokazuje každý rok festival květů 
„Baumblütenfest“.

www.werder-havel.de

8

Statek Borsig

V městečku Gross 
Behnitz nechal 
berlínský král loko-
motiv, Albert Bor-
sig, postavit ukáz-
kový zemědělsko-průmyslový statek, a zave-
dl tak parní pluhy a železnici i na venkov. 
Dnes tento památkově chráněný soubor bu-
dov září uprostřed malebného parku. V bý-
valé noclehárně vznikl překrásný hotel, ka-
várna a restaurace se nachází na nejkrásnější 
sluneční terase v oblasti Havoly. Statek ov-
šem nabízí i stylové pokoje, konají se zde i 
různorodé akce.

www.landgut-aborsig.de

13 1514 16

Skanzen Baruthská sklárna

V této sklárně se 
sklo vyrábí již té-
měř 300 let. Sklář-
ská osada, založe-
ná roku 1716, zaži-
la svůj vrchol v 
19. století, kdy se zde vyrábělo především 
mléčné sklo. Dnes skláři ukazují návštěvní-
kům, jak se při teplotách okolo 1250 stupňů 
sklo fouká a tvaruje, a zvou je také k tomu, 
aby si to sami vyzkoušeli. Muzeum v Nové 
huti prezentuje nástroje a výrobky, k vidění 
je třeba termoska. Kromě toho se však v pa-
mátkově chráněném skanzenu usadili i další 
umělečtí řemeslníci. 

www.museumsdorf-glashuette.de

Klášer Zinna

Zvuk varhan od 
Wilhelma Baera láká 
milovníky hudby na 
letní festival 
„Sommermusiken“ 
k návštěvě klášteru 
Zinna. Rekonstrukce se dočkal také koncert-
ní sál klášterního kostelu. Pilířovou baziliku 
vybudovali cisterciáci ze žulových kamenů 
již ve 13. století. Opatská kaple a Nové a Sta-
ré opatství vyprávějí příběhy z bohaté histo-
rie kláštera. Zdejší palírna nabízí stoprocent-
ní zážitky, jako „zinnauského mnicha“.

www.kloster-zinna.net
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Zřícenina kláštera Himmelpfort

Vánoční poštovní 
pobočka v 
Himmelpfortu 
(nebeská brána) 
je známá mezi 
dětmi i dospělými 
po celém světě. Na přáníčka zaslaná do této 
pobočky odpovídají v adventním období Je-
žíškovy pomocnice. Městečko Himmelpfort, 
malebně položené mezi čtyřmi havelskými 
jezery, dostalo své jméno podle zdejšího cis-
terciáckého kláštera. Z kláštera dnes stojí už 
jen ruiny, jako zbytky střední a západní lodi 
– ty tvoří divoce romantickou kulisu pro ko-
nání různých festivalů a trhů. Kůr kláštera 
byl v 17. století přestavěn na vesnický kostel.

www.himmelpfort.net
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Park cihelny Mildenberg

Z cihel od Zehdenicku 
byla postavena půlka 
Berlína. Výroba cihel v 
jedné z největších evrop-
ských cihelen zde byla 
zastavena teprve v roce 
1991. Ve zdejším parku 
jsou k vidění kruhové 
pece a parní stroje. Polní dráha dopraví ná-
vštěvníky až k cihelnám a dílnám. Kromě 
toho park nabízí i galerii a dobrodružné hři-
ště. Mnoho návštěvníků přichází do parku 
po vodě - park ležící na Havole totiž nabízí 
také přístaviště, výletní lodě a restauraci.

www.ziegeleipark.de
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Památníky Sachsenhausen 
a Ravensbrück

Názvy Sachsenhausen a Ra-
vensbrück jsou spojovány s 
nejtemnější kapitolou němec-
ké historie: v obou koncent-
račních táborech padly za 
oběť nacistů desítky tisíc lidí, 
v Ravensbrücku to byly pře-
vážně ženy. Pod záštitou na-
dace Braniborských památní-
ků je uchovávána vzpomínka 
na masové vraždy v těchto 
koncentračních táborech. V původních bu-
dovách jsou situovány výstavy informující 
návštěvníky o obětech i pachatelích těchto 
činů. 

www.stiftung-bg.de
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Barnimer Land

Klášter Chorin

Cisterciácký klášter 
Chorin, který se za-
choval jako zřícenina, 
se romanticky tyčí v 
zalesněné krajině 
morén nedaleko jeze-
ra Amtsee a předsta-
vuje jednu z nejkrás-
nějších staveb cihlové gotiky v braniborské 
marce. Každý rok se zde koná Chorinské hu-
dební léto, festival klasické hudby, který již 
několik desetiletí láká k návštěvě tisíce mi-
lovníků hudby. Částečně rekonstruovaná 
loď klášteru nabízí tradiční atmosféru, na 
klášterním dvoře panuje atmosféra jako 
stvořená pro akce pod širým nebem.

www.kloster-chorin.info
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Zámek Oranienburg 

Město bylo pojme-
nováno právě po 
tomto zámku. Tato 
usedlost byla roku 
1651 dárkem velké-
ho kurfiřta Fridricha 
Viléma pro jeho 
ženu Louisu Henriettu, oranžskou princez-
nu. Její syn, kurfiřt Fridrich III., nechal used-
lost přestavět v jeden z nejkrásnějších brani-
borských barokních zámků. V zámeckém 
muzeu jsou k vidění především díla nizo-
zemských umělců. Svědectvím majestátní 
nádhery té doby jsou vystavené sbírky 
východoasijského porcelánu, slonoviny a 
stříbra.

www.spsg.de

31Věž Amtsturm – muzeum třicetileté
války ve Wittstocku (Dosse)

32 metrů vysoká 
věž Amtsturm je 
posledním 
kompletně 
dochovaným 
svědectvím hradu ve Wittstocku. Na někdej-
ším biskupském hradě na soutoku řek Dosse 
a Glinze sídlili mezi léty 1271 a 1548 havelští 
biskupové. Impozantní věž je dnes domo-
vem Muzea třicetileté války, která se neza-
stavila ani před Wittstockem. Město bylo 
chráněno pevnou cihlovou hradbou, která 
se kompletně dochovala dodnes.

www.mdk-wittstock.de

Muzeum módy na 
zámku Meyenburg

Daleko od metropo-
lí módy a drahých 
butiků překvapuje 
první německé Mu-
zeum módy. Na 
zámku Meyenburg představuje Josefina Edle 
von Krepl svou zajímavou sbírku čítající více 
než 3.000 módních kousků. 350 šatů, stylově 
prezentovaných i se všemi doplňky, pochází 
z let 1900 až 1970. V neorenesančním zámku, 
který byl postaven v roce 1865 na zbytcích 
někdejšího hradu, informuje zdejší muzeum 
o historii regionu a původních majitelích 
zámku.

www.modemuseum-schloss- 

meyenburg.de

www.schloss-meyenburg.de

25 Zámek Rheinsberg

Zámek Rheins-
berg vypadá, 
jako by se i se 
svými dvěma 
věžemi vynořo-
val přímo z vody jezera Grienericksee. 
Fridrich II. zde ještě jako korunní princ strá-
vil svá nejšťastnější léta, daleko od přísné 
výchovy svého otce. Jeho mladší bratr, princ 
Heinrich von Preussen (Jindřich Pruský), for-
moval zámek a zahradu ve stylu raného kla-
sicismu. Díky tomu vytvořil unikátní umě-
lecký dvůr, který ve svých dílech zvěčnili i 
Theodor Fontane a Kurt Tucholsky, a jenž 
při letních koncertech okouzluje návštěvníky 
dodnes.

www.spsg.de
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Muzejní park Rüdersdorf

V největším vá-
pencovém lomu 
Evropy se již více 
než 750 let těží 
vápenec, z něhož 
byla postavena i 
proslulá Braniborská brána a zámek San-
ssouci. Muzejní park nabízí zajímavé a pou-
tavé objevné cesty, ať už pěšky po naučných 
stezkách nebo v džípu. K nejpůsobivějším 
průmyslovým památkám patří zdejší kanali-
zační systém a baterie vysokých pecí. V 
Domě kamenů jsou vysvětlovány geologic-
ké zvláštnosti zdejšího 240 milionů let let 
starého vápence.

www.museumspark.de
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Hrad Beeskow

Hrad Beeskow, poprvé 
zmíněný v listinách z 
roku 1272, patří ke čty-
řem vodním hradům 
mezi jezery Schwieloch-
see a Scharmützelsee. 
Hrad není pouze symbo-
lem města, je totiž využíván i jako kulturní 
centrum a regionální muzeum, nachází se 
zde i středověké sklepení, ve kterém jsou vy-
staveny různé mučicí nástroje. Velkému zá-
jmu se těší i výstava pojednávající o umění 
NDR. Hrad ožívá také díky trhům, divadel-
ním představením a koncertům, které se zde 
konají.

www.burg-beeskow.de
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Dokumentační centrum – Kultura
všedního dne NDR, Eisenhüttenstadt

Se stavbou hutního 
kombinátu Ost v Ei-
senhüttenstadtu bylo 
v roce 1950 rozhod-
nuto také o vybudo-
vání „prvního socialistického města NDR“ – 
Stalininstadt (Stalinova města), od roku 
1961 Eisenhüttenstadt. Dokumentační cent-
rum umístěné v dětské školce z roku 1953, 
sbírá a ukazuje věci všedního života v NDR, 
od A jako hliník Alfa až po Z jako dětské ko-
čáry Zekiwa. K návštěvnickému centru NDR 
patří také samostatný byt, ten je zařízen a 
ponechán v originálním stavu z roku 1957.

www.alltagskultur-ddr.de
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Zámek a park Chotěbuz (Cottbus)

Byl to spisovatel, 
světoběžník a za-
hradní umělec. 
Kníže Pückerl-
-Muskau přetvá-
řel od roku 1845 
branitzský park. Ten je se svými propletený-
mi cestami, fantastickými květinovými záho-
ny a umělými jezírky a kopci považován za 
mistrovský kousek zahradní architektury té 
doby. Zámek, kavalírský dům a maštal jsou 
harmonickou součástí krajiny. Nové návštěv-
nické muzeum na statku nabízí i multimedi-
ální zážitky. Zámecké muzeum informuje o 
životě a díle knížete Pückerla, ten je od roku 
1871 pochován v jezerní pyramidě svého 
parku.

www.pueckler-museum.de
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Klášter Neuzelle s barokní 
klášterní zahradou

Opatství v Neuzelle je na-
zýváno „barokním zázra-
kem“ a „českou oázou“. 
Gotický cisterciácký klášter 
byl v 17. a 18. století pře-
stavěn stavebními mistry z 
Itálie a Čech a barokně vy-
zdoben. Barokní nádherou 
se pyšní i zdejší oranžérie a zahrada. V bo-
hatě zdobeném klášterním kostele Sv. Marie 
vypráví barevné stropní fresky a 13 oltářů 
biblický příběh. Nachází se zde také klášter-
ní muzeum umístěné v restaurované křížové 
chodbě. 

www.kloster-neuzelle.de
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47Bad Saarow

Od roku 1905 se 
rybářské vesnice 
Saarow a Pieskow 
přeměnily v mód-
ní lázeňská střediska, která přitahovala ber-
línskou smetánku. Díky léčivým zdrojům, 
jako je rašelina a solné prameny, se smí mís-
to od roku 1923 nazývat lázněmi, tj. Bad Sa-
arow. Od té doby se sem také za odpočin-
kem a relaxací sjíždějí i známí spisovatelé, 
herci a sportovci. Dnes jsou zde pro milovní-
ky sportu k dispozici i prvotřídní tenisové 
kurty a golfová hřiště. Lázně Saarow Ther-
me, SaarowCentrum a také wellness zóny 
zdejších hotelů zvou k návštěvě po celý rok. 
Jezero Scharmützelsee – Fontanem nazývá-
no také jako jediné „moře braniborské mar-
ky“ – zve v létě ke koupání, plachtění nebo k 
výletům na lodích.
www.bad-saarow.de
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Chotěbuz (Cottbus)

Mezi břehy řeky 
Sprévy a městskou 
zdí zve k návštěvě 
a procházkám sta-
ré historické cent-
rum Chotěbuze. 
Od věže Spremberger Turm, která je záro-
veň i symbolem města, vede podél městské 
zdi promenáda a to až k věži Münzturm. 
Nedaleko historického jádra okouzluje ne-
přehlédnutelné secesní dílo: městské diva-
dlo. Staré náměstí spojují stavby saského 
baroka a klasicismu. Z věže pozdně gotické-
ho kostela se nabízí krásný výhled na Chotě-
buz obklopený zelení. Na Mlýnském ostrově 
je produkována nová energie: do bývalé 
elektrárny se totiž přestěhovalo moderní 
umělecké muzeum.

www.cottbus-tourismus.de

54 Slovanský hrad Raddusch

Před více než ti-
síci lety žili v 
Dolní Lužici slo-
vanští Lužicové, 
po kterých je 
tato oblast také pojmenována. Své hrady 
budovali v těžko přístupných dolinách jako 
je Raddusch na kraji Sprévského lesu (Spree-
wald). Dnešní slovanský hrad je věrnou ko-
pií toho z 9. století: z dubových kmenů, 
háků z větví a houžví zde bylo postaveno 
devět metrů vysoké hradiště, které bylo 
utěsněno pískem, hlínou a jílem. Multimedi-
ální prezentace v moderních vnitřních pro-
storách slouží k informování návštěvníků o 
archeologii a hornictví v Lužicích.

www.slawenburg-raddusch.de

56

42

50Buckow (Švýcarsko 
braniborské marky)

Již před 150 lety do-
poručil pruskému 
králi Fridrichu Vilému 
IV. jeho osobní lékař 
lázeňskou kúru v Buc-
kowě. Dnes je tato 
„perla braniborského Švýcarska“ jedinými 
státem uznanými léčebnými Kneippovými 
lázněmi napříč celým Braniborskem. Okolí 
nabízí se svými jezery a kopci spoustu pod-
nětů pro tělo i duši. Proslulý spisovatel Ber-
nolt Brecht pobýval u jezera Scharmützelsee 
se svou ženou, herečkou Helen Weigelovou, 
po tři léta a sepsal zde své „Bukovské ele-
gie“. Dnes je dům Brechta a Weigelové mu-
zeem, které zve například na literární festi-
val „Literární léto“.  

www.buckow-online.de
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Továrna na brikety 
„Louise“,  Domsdorf

Továrna na 
brikety „Loui-
se“, uvedená 
do provozu 
roku 1882, je 
nejstarší kompletně dochovanou továrnou 
svého druhu v Evropě. Továrna produkovala 
denně po dobu 110 let více než 600 tun bri-
ket. Prohlídky ukazují, za jak těžkých fyzic-
kých podmínek se dříve brikety vyráběly. 
Přitom je do provozu uvedeno až 12 tech-
nických zařízení. Parou poháněné lisy jsou 
plně funkční. Bývalá hala elektrárny slouží 
díky své zvláštní akustice jako místo konání 
speciálních koncertů.

www.brikettfabrik-louise.de

Zoo Eberswalde

Zoologická zahrada v 
Eberswalde je s hrdostí 
nazývána jako „nejlepší 
malá ZOO“ v Německu. 
Tato ZOO je obklopena 
smíšenými lesy a je do-
movem pro více než 1.400 zvířat pocházejí-
cích z pěti kontinentů. K nim patří divoká 
prasata, která má Eberswalde ve znaku, ale 
také exotické druhy, jako jsou volně žijící 
opice. Výběhy pro daňky a klokany jsou prů-
chozí a přístupné návštěvníkům. Příjemný 
zážitek nabízí i rodinná zahrada u finowské-
ho kanálu s hřištěm plným fantazie a největ-
šími kapesními hodinami na světě.

www.zoo.eberswalde.de

www.familiengarten-eberswalde.de
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To, co zde vytvořili lidé a doba ledová, je je-
dinečné v celé Evropě: ve Sprévském lese, 
který je od roku 1991 biosférickou rezervací 
UNESCO, rozděluje Spréva les na labyrint s 
více než tisíci kilometry vodních cest. Více 
než 300 pramenů a kanálů představuje až do 
dnešních dob nejdůležitější dopravní cesty a 
zároveň je také ideální oblastí pro milovníky 
vodních sportů. V Burgu, Lübbenau, Lübbe-
nu nebo ve Schlepzigu – tam všude na ná-
vštěvníky čekají kapitáni, aby je mohli na 
svých lodích provést zákoutími původních 
lesů a ukázat jim i ta nejromantičtější místa. 
Téměř každá loď z Lübbenau kotví v blízkém 
Lehde. Zde láká k návštěvě mnoho restaurací 
nabízejících místní speciality, jako jsou třeba 
okurky a křen. Také v jediném německém 
okurkovém muzeu se mohou návštěvníci in-
formovat o tradičních receptech a samotné 
okurky pak také hned ochutnat. Pohled do 

života sprévských farmářů před sto lety nabí-
zí tři památkově chráněné selské usedlosti 
skanzenu v Lehde. O kultuře Srbů a o Sprév-
ských lesích informuje také muzeum v Burgu 
a v lübbenauském Torhausu. 

www.spreewald.de
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