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Je to tak snadné
Jízda na kole v Lužické jezerní krajině je téměř 
tak krásná jako létání! Cyklostezky jsou rovinaté 
i dostatečně široké a vedou jedinečnou 
dovolenkovou oblastí kolem vodních ploch.

www.lausitzerseenland.de

The Museum Barberini on the Old Market square  

of Potsdam is a reconstruction of the Palais Barberini,  

built by the Prussian king Frederick the Great in 1771/72  

and inspired by the Palazzo Barbarini in Rome. With  

loans from international museums and private collections, 

the museum presents three exhibitions a year which  

range from the Old Masters to contemporary art. 
 

From September 2020, the museum will be showing  

Impressionist paintings from the collection of the  

museum’s founder and benefactor, Prof. Dr. Hasso  

Plattner. More than 100 masterpieces by Monet, Renoir,  

Pissarro, Sisley, as well as other Impressionist and  

Post-Impressionist painters will be on permanent display,  

among them are 34 paintings by Claude Monet alone.  

Their works underline the central role that landscape  

painting played at that time. 
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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 
oblast Horního Flämingu. Dnes je hrad, ke kte-
rému patří i rytířský sál, kaple a mučírna, využí-
ván jako mládežnická ubytovna, muzeum  
a hostinec. Každý rok se zde konají historické 
kejklířské slavnosti a ke konci roku také kouzel-
né vánoční trhy.
www.burgrabenstein.de

Wünsdorf – město pevností a knih

Bývalé protiletecké věže, „betonové cigare-
ty“, dnes působí jako památníky. Ve Wün-
sdorfu byly v letech 1910 až 1994 situovány 
internátní škola, vrchní velení wehrmachtu a 
také skupiny sovětských vojsk. O všech těchto 
epochách informuje zdejší muzeum a zvláštní 
výstavy. Prohlídky bunkrů zavedou návštěvní-
ky až 20 metrů pod povrch. Do některých 
skladišť zbraní se nastěhovali knihovníci a  
antikváři, a založili tak vůbec první město 
knih v Německu.
www.buecherstadt.com

Stezka korunami stromů 
Beelitz-Heilstätten

Ze stezky korunami stromů „Strom&čas“ lze 
v Beelitzu sledovat shora obří stromy. Stezka je 
320 m dlouhá a má 5 velkých vyhlídkových plat-
forem. Kromě toho umožňuje naprosto novou 
perspektivu na areál plicního sanatoria a na ruinu 
zarostlou lesními a popínavými rostlinami. Plicní 
sanatoria pro dělníky postavená v rozmezí let 
1898 až 1930 vytvářejí památkově chráněný kom-
plex 60 budov na cca. 200 ha. Část tohoto zaříze-
ní si mohou nyní návštěvníci prohlédnout i ze 
vzdušné výšky; budovy působí jako staré zámky. 
www.baumundzeit.de

Klášter Stift zum Heiligengrabe

V Heiligengrabenu žijí již po 7 století jeptišky a 
pracovnice nadace. Klášter, který byl založen 
cisterciáckými jeptiškami roku 1287, a který se 
později proměnil v domov šlechtičen, dnes zve 
hosty, aby pobyli v Klosterhofu nebo Wulffen-
hausu. V klášteře se téměř zcela dochovala jak 
křížová chodba, tak původní glazura, refektář, 
a také cihlová zeď. V klášterním kostele a v 
kapli se pravidelně pořádají různé koncerty. V 
létě se pak koncerty konají ve zdejším parku.
www.klosterstift-heiligengrabe.de

Hrad Lenzen

Z 800 let staré hradní věže dohlédnete nejen 
na labské nivy, ale rovnou i do čtyř spolkových 
zemí. Ve věži se nachází muzeum a konají se 
zde také výstavy. Tento středověký hrad, posta-
vený na zbytcích původního slovanského opev-
nění, je známý jako ekologický hrad. Spolky na 
ochranu životního prostředí realizují své pro-
jekty v přilehlém přírodním parku a informují 
návštěvníky o vztahu mezi člověkem a příro-
dou v krajině 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 Rühstädt „evropskou vesnicí 
čápů“. Každé jaro sem zpět ze svých zimovišť 
přilétá více než 70 čápů, aby zde hnízdili a vy-
vedli svá mláďata. Vesnice tak každý rok vítá 
desetitisíce návštěvníků, kteří upírají svůj po-
hled vzhůru, aby spatřili tuto raritu. Čapí dům 
a návštěvnické centrum ochránců přírody 
NABU informuje o způsobu života čápů bílých 
v labských nivách. Páry čápů mohou návštěvní-
ci pozorovat také prostřednictvím videokame-
ry umístěné na střeše.
www.storchenclub.de

Fontanovo město Neuruppin

Theodor Fontane a Karl Friedrich Schinkel jsou 
nejslavnějšími syny města Neuruppin. Klášter-
ní kostel, nejstarší stavba a symbol města, byl 
rekonstruován podle návrhů samotného Schin-
kela. Barokní krásou ohromuje Staré gymnázi-
um, které kdysi navštěvoval Fontane. V jeho 
rodném domě se dodnes nachází lékárna. O 
jeho životě se návštěvníci dozvědí v Neu-
ruppinském muzeu. Fontane rád popisoval 
ruppinské hory. Tam láká k návštěvě třeba zoo-
logická 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 hřebčín. Dvory v klasicistním 
stylu a dům zemského štolby jsou považovány 
za klenoty pruské funkční architektury. Ušlech-
tilí koně se zde pod státní správou chovají do-
dnes. Každé září se tady koná přehlídka hřebců, 
na nichž mohou tisíce diváků obdivovat společ-
né umění koní a jejich jezdců.
www.neustaedter-gestuete.de

Linum – vesnice čápů

Nížiny bohaté na vodu mezi vřesovišti na řekách 
Rhin a Havola jsou místem odpočinku nejen pro 
tisícovky jeřábů. Také bílí čápi zde nalézají mno-
ho zdrojů potravy. Až 18 párů čápů hnízdí každý 
rok ve vesnici Linum, která začátkem léta pořá-
dá slavnosti věnované čápům. Přírodní ochran-
ný svaz NABU přetvořil starou kovárnu na „čapí 
kovárnu“. Toto místo je centrem, kde návštěvníci 
obdrží potřebné informace o jeřábech, čápech a 
dalším ptactvu v oblasti, nabízeny jsou zde i 
prohlídky po zdejších vřesovištích Niedermoor.
www.berlin.nabu.de/projekte/linum

Prenzlau (Přemyslav)

V obci Prenzlau se nachází vynikající příklady se-
veroněmecké cihlové gotiky. Mariánský kostel, 
který v roce 1945 téměř zcela padl za oběť válce, 
je již několik desetiletí renovován. 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 muzeum a slouží 
také jako kulturní centrum. V klášterních zahra-
dách se v létě konají zajímavé koncerty.
www.prenzlau.eu
www.dominikanerkloster-prenzlau.de

Návštěvnické centrum
Národního parku Criewen 

V návštěvnickém centru Národního parku 
Crie wen je k vidění interaktivní výstava, která 
přináší zážitky z lužní krajiny v nížině Odry. 
Návštěvníci se mohou ponořit do 13 částí vý-
stavy na 400 čtverečních metrech do fascinují-
cích krajin Národního parku a historie jeho 
vzniku. Centrální částí výstavy je akvárium 
Odra, ve kterém lze nalézt až 20 druhů domá-
cích ryb v 15.000 litrech vody. 
www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Blumbergský mlýn

V biosférické rezervaci Schorfheide-Chorin se 
nachází informační centrum NABU – Blum-
bergský mlýn. Budova napodobuje dutý kmen 
stromu a navrhl ji architekt Bernd Kühn. Ukazu-
je multimediální výstavu o tématech půdy a 
vody. Sousední krajina, ke které kromě volného 
areálu náleží i Chráněná krajinná oblast Blum-
bergské rybníky a také velké hřiště s pramenem 
vody a bludištěm, poskytuje velkým i malým 
pestré zážitky.
www.blumberger-muehle.de

Templin

Nejstarší a nejvýznamnější stavba města Tem-
plin vede kolem městského jádra:1735 metrů 
dlouhá a místy až 7 metrů vysoká městská věž 
byla vybudována 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 návštěvě barokní radnice, 
městský kostel Marie Magdaleny a také místa 
ukrytá pod stíny zdejších lip, stejně jako kavár-
ny na náměstí.
www.templin.de

Lodní zdvihadlo Niederfinow

V tomto největším zdymadle na světě překoná-
vají lodě od roku 1934 výškový rozdíl 36 metrů 
mezi Starou Odrou a Odersko-Havolským kaná-
lem během pouhých pěti minut. Návštěvníci 
mohou působivé zdvihadlo pozorovat ze bře-
hu, nebo mohou přímo jako pasažéři lodí za-
plout do 85 metrů dlouhé ocelové komory. Tato 
památka 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

Park cihelny Mildenberg

Z cihel od Zehdenicku byla postavena půlka 
Berlína. Výroba cihel v jedné z největších ev-
ropských cihelen zde byla zastavena teprve v 
roce 1991. Ve zdejším parku jsou k vidění kru-
hové pece a parní stroje. Polní dráha dopraví 
návštěvníky až k cihelnám a dílnám. Kromě 
toho park nabízí i galerii a dobrodružné hřiště. 
Mnoho návštěvníků přichází do parku po vodě 
- park ležící na Havole totiž nabízí také přístavi-
ště, výletní lodě a restauraci.
www.ziegeleipark.de

Památníky Sachsenhausen
a Ravensbrück

Názvy Sachsenhausen a Ravensbrück jsou spo-
jovány s nejtemnější kapitolou německé histo-
rie: v obou koncentračních táborech padly za 
oběť nacistů desítky tisíc lidí, v Ravensbrücku 
to byly převážně ženy. Pod záštitou nadace 
Braniborských památníků je uchovávána vzpo-
mínka na masové vraždy v těchto koncentrač-
ních táborech. V původních budovách jsou si-
tuovány výstavy informující návštěvníky o obě-
tech i pachatelích těchto činů.
www.stiftung-bg.de

Klášter Chorin

Cisterciácký klášter Chorin, který se zachoval 
jako zřícenina, se romanticky tyčí v zalesněné 
krajině morén nedaleko jezera Amtsee a před-
stavuje jednu z nejkrásnějších staveb cihlové 
gotiky v braniborské marce. Každý rok se zde 
koná Chorinské hudební léto, festival klasické 
hudby, který již několik desetiletí láká k návště-
vě tisíce milovníků hudby. Částečně rekonstru-
ovaná loď klášteru nabízí tradiční atmosféru, 
na klášterním dvoře panuje atmosféra jako 
stvořená pro akce pod širým nebem.
www.kloster-chorin.info

Zámek Oranienburg

Město bylo pojmenováno právě po tomto zám-
ku. Tato usedlost byla roku 1651 dárkem velkého 
kurfiřta Fridricha Viléma pro jeho ženu Louisu 
Henriettu, oranžskou princeznu. Její syn, kurfiřt 
Fridrich III., nechal usedlost přestavět v jeden z 
nejkrásnějších braniborských barokních zámků. 
V zámeckém muzeu jsou k vidění především díla 
nizozemských umělců. Svědectvím majestátní 
nádhery té doby jsou vystavené sbírky výcho-
doasijského porcelánu, slonoviny a stříbra.
www.spsg.de

Věž Amtsturm – muzeum třicetileté
války ve Wittstocku (Dosse)

32 metrů vysoká věž Amtsturm je posledním 
kompletně dochovaným svědectvím hradu 
ve Wittstocku. Na někdejším biskupském  
hradě na soutoku řek Dosse a Glinze sídlili 
mezi léty 1271 a 1548 havelští biskupové. Im-
pozantní věž je dnes domovem Muzea třiceti-
leté války, která se nezastavila ani před Witt-
stockem. Město bylo chráněno pevnou cihlo-
vou hradbou, která se kompletně dochovala 
dodnes.
www.mdk-wittstock.de

Muzeum módy na zámku Meyenburg

Daleko od metropolí módy a drahých butiků 
překvapuje první německé Muzeum 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 ně-
kdejšího hradu, informuje zdejší muzeum o his-
torii regionu a původních majitelích zámku.
www.modemuseum-schloss-meyenburg.de
www.schloss-meyenburg.de

Zámek Rheinsberg

Zámek Rheinsberg vypadá, jako by se i se svými 
dvěma věžemi vynořoval přímo z vody jezera 
Grienericksee. Fridrich II. zde ještě jako korunní 
princ strávil svá nejšťastnější léta, daleko od 
přísné výchovy svého otce. Jeho mladší bratr, 
princ Heinrich von Preussen (Jindřich Pruský), 
formoval zámek a zahradu ve stylu raného kla-
sicismu. Díky tomu vytvořil unikátní umělecký 
dvůr, který ve svých dílech zvěčnili i Theodor 
Fontane a Kurt Tucholsky, a jenž při letních kon-
certech okouzluje návštěvníky dodnes.
www.spsg.de

Obora Schorfheide, 
Groß Schönebeck

Na severozápadě Schorfheide, v největší sou-
vislé zalesněné oblasti střední Evropy, leží  
téměř 100 hektarů velká obora, velmi pečlivě 
zakomponovaná do zdejší krajiny. Na sedmi ki-
lometrech turistických tras mohou návštěvníci 
pozorovat velká divoká zvířata, jako jsou losi, 
bizoni, dravci, třeba vlky a rysy, a také vzácná 
původní plemena domácích zvířat, jako jsou 
pomořanské ovce. K odpočinku slouží hřiště,  
k návštěvě zve také výběh se zvířaty, která je 
možné si pohladit, a vesnička s polní pecí.
www.wildpark-schorfheide.de

Vyhlídková platforma Biorama

Na střeše památkově chráněné věže bývalé vo-
dárny se nachází vyhlídková platforma Biora-
ma, která se nachází 123 metrů nad hladinou 
moře. Odtud se nabízí 360°panoramatický po-
hled na jednu z nevětších souvislých zalesně-
ných oblastí v Německu, na dobou ledovou 
formovanou krajinu Schorfheide nebo na špič-
ku Berlínské televizní věže. Na platformu se lze 
dostat po schodech nebo barevně zasklenou 
výtahovou věží. 
www.biorama-projekt.org

Zoo Eberswalde

Zoologická zahrada v 
Eberswalde je s hrdos-
tí nazývána jako „nej-
lepší malá ZOO“ v Německu. Tato ZOO je ob-
klopena smíšenými lesy a je domovem pro více 
než 1.400 zvířat pocházejících z pěti kontinen-
tů. K nim patří divoká prasata, která má Ebers-
walde ve znaku, ale také exotické druhy, jako 
jsou volně žijící opice. Výběhy pro daňky a klo-
kany jsou průchozí a přístupné návštěvníkům. 
Příjemný zážitek nabízí i rodinná zahrada u  
finowského kanálu s hřištěm plným fantazie a 
největšími kapesními hodinami na světě.
www.zoo.eberswalde.de
www.familiengarten-eberswalde.de

Most špionů a vila Schöningen

Most Glienicker Brücke spojující Postupim 
s Berlínem byl dříve hranicí mezi východem a 
západem. Ocelový most postavený přes Havo-
lu již v roce 1907 byl dějištěm výměny tajných 
agentů. Na rozdělení, studenou válku a zno-
vusjednocení vzpomíná výstava v nedaleké, 
nádherně zrekonstruované vile Schöningen. 
Dům s věžičkou navržený v roce 1843 architek-
tem Periusem sloužil nejdříve jako rezidence 
maršála Schöningena, poté v době NDR jako 
dětský domov 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 století vytvořili nejlepší stavitelé a 
umělci z pověření pruských králů jedinečný 
areál zámků a zahrad v Postupimi. Zahradní ar-
chitekt Peter Joseph Lenné sjednotil v 19. století 
zámecké zahrady v jednu velkou kulturní kraji-
nu rozkládající se podél řeky Havoly. Od roku 
1990 patří postupimské zámky a zahrady k pří-
rodnímu a kulturnímu dědictví UNESCO. Kro-
mě parku a zámku Sanssouci láká mnoho ná-
vštěvníků také Nový a Mramorový palác, stejně 
jako zámek Cecilienhof.
www.spsg.de

Filmové město Postupim

Postupim je filmové 
město se stoletou 
tradicí. V Babelsberských filmových studiích na-
točily filmové společnosti UFA a DEFA více než 
2.000 svých filmů. V dnešní době jsou zde pro-
dukovány jak mezinárodní oscarové snímky, tak 
také filmové série, jako třeba seriál „Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten“. Filmový park Babelsberg 
nacházející se v autentických kulisách láká ná-
vštěvníky od dubna do října na různé akce, jako 
jsou stunt show nebo akční kino.  
Filmové muzeum v Postu pimi v barokní jízdár-
ně v centru města nechává tuto tradici ožít pro-
střednictvím různých výstav a představení.
www.filmpark.de 
www.filmmuseum-potsdam.de

Brandenburg an der Havel

Na třech ostrovech na Havole se nachází prapů-
vod spolkové země Braniborsko. Město Bran-
denburg bylo poprvé oficiálně zmíněno již v 
roce 948. Tam, kde od roku 1165 založil své sídlo 
a postavil dóm řád premonstrátů, se dříve na-
cházel slovanský knížecí hrad. Muzeum sídlící v 
dómu uchovává poklady z rané historie země. 
Na sousedním ostrově pak stojí někdejší domini-
kánský klášter St. Pauli, který slouží jako zemské 
muzeum s památkami z doby kamenné, a záro-
veň také jako místo konání koncertů a výstav.
www.stg-brandenburg.de 
www.paulikloster.de

Zámek a park Caputh

Ze všech zámků proslulého kurfiřta Fridricha 
Viléma se dochovalo pouze toto zasněné sídlo 
na Havole. Zámek Caputh, budovaný od roku 
1662, se stal rezidenčním 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 vyzdobit 
7.500 kusy holandských fajánských dlaždic. 
Malou zahradu obklopující sídlo vytvořil za-
hradní architekt Peter Joseph Lenné.
www.spsg.de

Historické centrum a Biosféra
v Postupimi

Mezi městskými 
branami a ná-
břežím Havoly 
zve k procházce 
historické centrum města. V mnoha cihlových do-
mcích, které byly v Holandské čtvrti postaveny 
mezi léty 1734 a 1742, se v současnosti nachází 
malebné kavárny a obchůdky. Nové náměstí je 
považováno za jedno z nejlépe dochovaných ba-
rokních náměstí v Evropě: v bývalé jízdárně se 
dnes nachází braniborsko-pruské historické muze-
um, které nabízí mnoho zajímavých výstav. Celá 
ze dřeva zde dodnes stojí ruská kolonie Alexan-
drovka, která byla v roce 1827 postavena na po-
čest cara Alexandra. Do tropů zve návštěvníky tzv. 
Postupimská biosféra, která se nachází v místech 
konání zahrádkářské výstavy BUGA.
www.potsdam-tourism.com

Ribbeck – zámek, kostel a hrušeň

Proslulá hrušeň ještě stále roste vedle kostela 
– i když už se samozřejmě nejedná o tentýž 
strom, který ve své básni „Herr von Ribbeck 
auf Ribbeck im Havelland“ popisoval Theo-
dor Fontane. Velmi dobře zachovalé jádro 
městečka opět rozkvétá: v nově zrekonstruo-
vaném zámku se nachází špičková restaura-
ce, muzeum a výstavní prostory. Ve Staré pa-
lírně nabízejí potomci pána z Ribbecku vlast-
noručně vypálený poklad – samozřejmě z 
hrušek.
www.ribbeck-havelland.de

Optický park Rathenow

To, že návštěvníci mohou nahlédnout do světa 
světelných paprsků a čoček i ve volné přírodě, 
dokazuje originální park Rathenow. Na ostrově 
Schwedendamminsel na Havole je optika hra-
vě spojena s přírodou. Vedle obrovského dale-
kohledu a majáku zvou k návštěvě a objevování 
také barevné pyramidy, světelné záhony a další 
zajímavosti. Tradice města Rathenow spojené-
ho s optikou jde ruku v ruce s osobností vědce 
Dunckera, který zde v roce 1801 vynalezl a uve-
dl do provozu svůj velko-brusný stroj. V muzeu 
optiky nacházejícím se v kulturním centru jsou 
vystaveny historické exponáty.
www.optikpark-rathenow.de

Hrad Eisenhardt, Belzig

Vysoko nad lázeňským městem Bad Belzig se 
na vrcholku hory Bricciusberg tyčí jeho sym-
bol: 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 
volské krve použito také máslo. Dnes se na hra-
dě nachází muzeum, matrika, umělecké pro-
story a také hotel. V srpnu se zde konají středo-
věké slavnosti s rytíři, potulnými zpěváky a ča-
rodějnicemi.
www.belzig.com

Biskupská rezidence hrad Ziesar

Už zdálky vás přivítá „biskupská mitra“, korunu-
je 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. Návštěvníci 
mohou obdivovat i zbytky podlahového topení. 
Zdejší muzeum ukazuje exponáty dokumentují-
cí historii církve ve středověku, v Jeruzalémském 
sále a dalších sálech pak i „cestu do království 
nebeského“. Hradní kaple je vyzdobena barev-
nými nástěnnými malbami s motivem ráje.
www.burg-ziesar.de

Flaeming-Skate®

Na trasách o celkové délce téměř 200 km  
vedou až tři metry široké stezky z nejlepšího  
asfaltu malebnou krajinou Dolního Flämingu a 
Baruthského údolí. Nikde jinde v Evropě není 
možné si užít tak pohodovou a nepřerušova-
nou jízdu krajinou na bruslích jako tady.  
Fläming Skate je však i rájem pro cyklisty. Podél 
stezek zve k odpočinku a občerstvení řada  
odpočívadel, hostinců, hotelů a penzionů.
www.flaeming-skate.de

Statek Stober

V městečku Gross Behnitz nechal berlínský 
král lokomotiv, Albert Borsig, postavit ukázko-
vý zemědělsko-průmyslový statek, a zavedl 
tak parní pluhy a železnici i na venkov. Dnes 
tento památkově chráněný soubor budov  
září uprostřed malebného parku. V bývalé 
noclehárně vznikl překrásný hotel, kavárna  
a restaurace se nachází na nejkrásnější slu-
neční terase v oblasti Havoly. Statek ovšem 
nabízí i stylové pokoje, konají se zde i různo-
rodé akce.
www.landgut-stober.de

Jahodová farma Karls

Zážitková farma Karls je ideálním výletním cí-
lem pro rodiny před branami Berlína. Venkovní 
areál nabízí dětem spoustu zábavy jako např. 
skákání na nafukovacím hřišti, sjíždění sklu-
zavky na bramborovém pytli nebo ježdění na 
traktoru. Ale i dospělí si přijdou na své – manu-
faktury poskytují nahlédnutí do výroby vynika-
jících marmelád, bonbónů a pekařských výrob-
ků. Na farmářském trhu lze nakoupit regionální 
produkty, přičemž se zvláštní pozornost věnuje 
jahodám. Velkolepá sbírka kávových konvic je 
zapsána v Knize rekordů.
www.karls.de/elstal.html

Památník Otta Lilienthala, Stölln

V rhinowerských horách u Stöllnu plachtil Otto 
Lilienthal se svými leteckými stroji až 250 metrů 
daleko. V létě roku 1896 tento průkopník letec-
tví havaroval při klouzání ze 110 metrů vysoké 
hory Gollenberg a svým zraněním podlehl. Na 
výkony odvážného Lilienthala vzpomíná výsta-
va umístěná do osobního letadla. Letadlo 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

Skanzen Baruthská sklárna

V této sklárně se sklo vyrábí již téměř 300 let. 
Sklářská osada, založená roku 1716, zažila svůj 
vrchol v 19. století, kdy se zde vyrábělo přede-
vším 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 prezentu-
je nástroje a výrobky, k vidění je třeba termoska. 
Kromě toho se však v památkově 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 ná-
vštěvě klášteru Zinna. Rekonstrukce se dočkal 
také koncertní sál klášterního kostelu. Pilířovou 
baziliku vybudovali cisterciáci ze žulových ka-
menů již ve 13. století. Opatská kaple a Nové  
a Staré opatství vyprávějí příběhy z bohaté his-
torie kláštera. Zdejší palírna nabízí jedinečné 
zážitky, například „zinnauského mnicha“.
www.kloster-zinna.com

BARNIM PANORAMA

V BARNIM PANORAMA se jedinečným způso-
bem kombinuje návštěvnické centrum přírod-
ního parku Barnim a Zemědělské muzeum 
Wandlitz. Ve společné výstavě „Formovaná a 
využívaná krajina“ je na 1.650°m² ukazována 
přeměna Barnimu od divočiny doby ledové 
k moderní kulturní krajině. Přitom jsou spojo-
vána témata přírody, krajiny a historie země-
dělství. K zajímavostem patří výstava traktorů, 
mapa přírodního parku, panoramatický vý-
hled přes jezero a také samotná architektura 
domu.
www.barnim-panorama.de

Zámek a park Neuhardenberg

Toto místo sjednocuje výtvory velkých Prusů: 
státní kancléř von Hardenberg dostal úřad v 
Quilitz za své zásluhy jako dárek od krále. Jeho 
srdce je pochováno v oltáři zdejšího kostela. 
Kostel byl navržen Schinkelem, 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 bitevní 
pole Německa. Desetitisíce vojáků zemřeli při 
pokusech wehrmachtu o zastavení vnikající 
rudé armády směrem na Berlín. Vítězný boj so-
větské armády plný obětí na obou stranách do-
kumentují hroby vojáků, bronzový pomník, 
stejně jako vojenské artefakty, jako jsou tanky a 
vybavení dělostřelectva. Muzeum v přetvoře-
ném bunkru maršála Žukova informuje o prů-
běhu a výsledcích bitvy.
www.gedenkstaette-seelower-hoehen.de

Hrad Storkow (Mark)

800 let po první zmínce v roce 1209 byl  
hrad Storkow předán obyvatelům a hostům v  
novém hávu a stal se turistickým a kulturním 
magnetem. Na hradě je zprostředkována  
různorodá přírodní a kulturní historie regionu 
v rámci výstavy „Člověk a příroda – cesta  
časem“ za pomoci multimediálních výstav-
ních konceptů. Kulturní sál v paláci a venkovní 
pódium na hradním nádvoří poskytují  
místo pro kulturní akce jako jsou koncerty a  
divadlo.  
www.storkow.de

Muzeum Kleist Frankfurt (Oder)

Město na Odře je odjakživa duchovním měs-
tem: Viadrina, první braniborská univerzita za-
ložená roku 1506, dnes spojuje německé a pol-
ské studenty. Kulturní dědictví je uchováváno v 
historických stavbách. Bývalý statek dnes hostí 
muzeum Viadrina. Kleistovo muzeum nacháze-
jící se ve škole Garnison se věnuje Heinrichovi 
Kleistovi. Františkánský kostel funguje jako kon-
certní hala. Obrázkovou biblí jsou překrásně 
zrestaurované okenní tabule gotického kostelu 
Marienkirche.
www.frankfurt-oder-tourist.de

Zámek Königs Wusterhausen

Lovecký zámek, vybudovaný z původního hra-
ničního hradu, dostal Fridrich I. Veliký darem 
od svého otce. Právě tady plánoval vybudová-
ní své armády a trávil pozdní léto s rodinou. Po 
večerech se „král-voják“ věnoval v družné spo-
lečnosti svého „tabákového sboru“ politice. 
Zámecké muzeum nabízí pohled na umělecké 
řemeslo a malířství raného 18. století, a dokon-
ce uchovává i čtyřicet obrazů, které namaloval 
samotný král. Barokní zámeckou zahradu 
ohraničují nově vysázené stromy.
www.spsg.de

Tropical Islands Krausnick

Největší vnitřní tropický les světa dnes roste v 
největší 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 plážový volejbal nebo dokonce přeno-
covat ve stanu. Vedle rozsáhlé wellness nabíd-
ky láká návštěvníky také tobogán a let ba-
lónem. Večer zajišťují skvělou atmosféru hu-
debníci a tanečníci na pódiu v tropické vesničce 
při večerním představení.
www.tropical-islands.de

Východoněmecká růžová zahrada
Forst (Lužice)

V areálu veřejného parku ve Forstu byla roku 
1913 založena růžová zahrada. Vznikla u příleži-
tosti oslav 25. výročí korunovace císaře Viléma 
II. Na dvou ostrovech na Nise s celkovou plo-
chou 15 hektarů se daří více než 400 druhům 
růží, celkem zde roste přes 40.000 růžových 
keřů. Návštěvníci se rádi procházejí i rododen-
dronovými háji. V posledních letech se renovace 
dočkaly také kašny, sochy, pergoly a kolonáda. V 
novém návštěvnickém centru si mohou hosté 
dopřát romantický oběd, nebo se nechat oddat.
www.rosengarten-forst.de

Lužická jezerní krajina, terasy IBA

Nikde jinde se krajina neproměňuje tak výrazně, 
jako v Dolní Lužici. Díky zaplavování bývalých 
povrchových dolů zde vzniká 20 jezer, která  
postupně vytvoří společně se starými důlními 
jezery největší umělou jezerní krajinu Evropy. 
Výstavy nacházející se v návštěvnickém centru 
IBA teras na březích jezera Ilse See u vesnice 
Grossräschen informují o vznikajícím království 
vodních sportů. Výhled z 30 metrové výšky na-
bízí zdejší rozhledna „rezavý hřebík“, stejně jako 
„bio věže“ u Lauchhammeru, které společně 
připomínají průmyslovou minulost oblasti.
www.lausitzerseenland.de

Tiráž 
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Muzeum “Mühlberg 1547“

V roce 1547 se u města Mühlberg střetla vojska 
katolické aliance pod vedením císaře Karla V. a 
Šmalkaldského spolku pod vedením saského 
kurfiřta Johanna Friedricha. Bitva je centrálním 
tématem reformačně-historického muzea 
umístěném v budově. Události jsou přitom 
ukazovány ze tří různých perspektiv. I samotná 
budova muzea je se svými nástěnnými malba-
mi z doby renesance hodná zhlédnutí. Dalším 
zaměřením je historie města Mühlberg.
www.museumsverbund-lkee.de

Muzejní park Rüdersdorf

V největším vápencovém lomu Evropy se již 
více než 750 let těží vápenec, z něhož byla po-
stavena i proslulá Braniborská brána a zámek 
Sanssouci. Muzejní park nabízí zajímavé a 
poutavé objevné cesty, ať už pěšky po nauč-
ných stezkách nebo v džípu. K nejpůsobivěj-
ším průmyslovým památkám patří zdejší ka-
nalizační systém a baterie vysokých pecí. V 
Domě kamenů jsou vysvětlovány geologické 
zvláštnosti zdejšího 240 milionů let let starého 
vápence.
www.museumspark.de

Hrad Beeskow

Hrad Beeskow, poprvé zmíněný v listinách z 
roku 1272, patří ke čtyřem vodním hradům 
mezi jezery Schwielochsee a Scharmützelsee. 
Hrad není pouze symbolem města, je totiž vyu-
žíván i jako kulturní centrum a regionální mu-
zeum, nachází se zde i středověké sklepení, ve 
kterém jsou vystaveny různé mučicí nástroje. 
Velkému zájmu se těší i výstava pojednávající o 
umění NDR. Hrad ožívá také díky trhům, diva-
delním představením a koncertům, které se 
zde konají.
www.burg-beeskow.de

Dokumentační centrum – Kultura
všedního dne NDR, Eisenhüttenstadt

Se stavbou hutního kombinátu Ost v Eisen-
hüttenstadtu bylo v roce 1950 rozhodnuto také 
o vybudování „prvního socialistického města 
NDR“ – Stalininstadt (Stalinova města), od 
roku 1961 Eisenhüttenstadt. Dokumentační 
centrum umístěné v dětské školce z roku 1953 
shromažďuje věci všedního života v NDR, od  
A jako hliník Alfa až po Z jako dětské kočáry 
Zekiwa. K návštěvnickému centru NDR patří 
také samostatný byt, ten je zařízen a ponechán 
v originálním stavu z roku 1957.
www.alltagskultur-ddr.de

Zámek a park Branitz 
Chotěbuz (Cottbus)

Byl to spisovatel, světoběžník a zahradní umě-
lec. Kníže Pückerl-Muskau přetvářel od roku 
1845 branitzský park. Ten je se svými proplete-
nými cestami, fantastickými květinovými záho-
ny a umělými jezírky a kopci považován za mis-
trovský kousek zahradní architektury té doby. 
Zámek, kavalírský dům a maštal jsou harmonic-
kou součástí krajiny. Nové návštěvnické muze-
um na statku nabízí i multimediální zážitky. Zá-
mecké muzeum informuje o životě a díle kníže-
te Pückerla, ten je od roku 1871 pochován v 
jezerní pyramidě svého parku.
www.pueckler-museum.de

Klášter Neuzelle s barokní
klášterní zahradou

Opatství v Neuzelle je nazýváno „barokním zá-
zrakem“ a „českou oázou“. Gotický cisterciácký 
klášter byl v 17. a 18. století přestavěn stavební-
mi mistry z Itálie a Čech a barokně vyzdoben. 
Barokní nádherou se pyšní i zdejší oranžérie  
a zahrada. V bohatě zdobeném klášterním kos-
tele Sv. Marie vypráví barevné stropní fresky a 
13 oltářů biblický příběh. Nachází se zde také 
klášterní muzeum umístěné v restaurované kří-
žové chodbě.
www.kloster-neuzelle.de

Bad Saarow

Od roku 1905 se rybář-
ské vesnice Saarow a 
Pieskow přeměnily v 
módní lázeňská stře-
diska, která přitahova-
la berlínskou smetánku. Díky léčivým zdrojům, 
jako je rašelina a solné prameny, se smí místo od 
roku 1923 nazývat lázněmi, tj. Bad Saarow. Od té 
doby se sem také za odpočinkem a relaxací sjíždě-
jí i známí spisovatelé, herci a sportovci. Dnes jsou 
zde pro milovníky sportu k dispozici i prvotřídní 
tenisové kurty a golfová hřiště. Lázně Saarow 
Therme, SaarowCentrum a také wellness zóny 
zdejších hotelů zvou k návštěvě po celý rok. Jezero 
Scharmützelsee – Fontanem nazýváno také jako 
jediné „moře braniborské marky“ – zve v létě ke 
koupání, plachtění nebo k výletům na lodích.
www.bad-saarow.de

Chotěbuz (Cottbus)

Mezi břehy řeky Sprévy a městskou zdí zve k ná-
vštěvě a procházkám staré historické centrum 
Chotěbuze. Od věže Spremberger Turm, která 
je zároveň i symbolem města, vede podél měst-
ské zdi promenáda, a to až k věži Münzturm. 
Nedaleko historického jádra okouzluje nepře-
hlédnutelné secesní dílo: městské divadlo. Staré 
náměstí spojují stavby saského baroka a klasicis-
mu. Z věže pozdně gotického kostela se nabízí 
krásný výhled na Chotěbuz obklopený zelení. 
Na Mlýnském ostrově je produkována nová 
energie: do bývalé elektrárny se totiž přestěho-
valo moderní umělecké muzeum.
www.cottbus-tourismus.de

Slovanský hrad Raddusch

Před více než tisíci lety žili v Dolní Lužici slo-
vanští Lužičané, po kterých je tato oblast také 
pojmenována. Své hrady budovali v těžko pří-
stupných dolinách jako je Raddusch na kraji 
Sprévského lesu (Spreewald). Dnešní slovan-
ský hrad je věrnou kopií toho z 9. století: z du-
bových kmenů, háků z větví a houžví zde bylo 
postaveno devět metrů vysoké hradiště, které 
bylo utěsněno pískem, hlínou a jílem. Multi-
mediální prezentace v moderních vnitřních 
prostorách slouží k informování návštěvníků o 
archeologii a hornictví v Lužicích.
www.slawenburg-raddusch.de

Prohlídkový důl, skrývkový
most F60, Lichterfeld

Tento gigantický skrývkový most je přes 500 
metrů dlouhý, přes 240 metrů široký a za hodi-
nu 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 vznikající 
jezero Bergheider See. V noci je tato ležící Eiffe-
lovka nasvícena, a vytváří tak působivou kulisu 
pro různé koncerty pod otevřeným nebem.
www.f60.de

Továrna na brikety „Louise“, 
Domsdorf

Továrna na brikety „Louise“, uvedená do pro-
vozu roku 1882, je nejstarší kompletně docho-
vanou továrnou svého druhu v Evropě. Továrna 
produkovala denně po dobu 110 let více než 
600 tun briket. Prohlídky ukazují, za jak těžkých 
fyzických podmínek se dříve brikety vyráběly. 
Přitom je do provozu uvedeno až 12 technic-
kých zařízení. Parou poháněné lisy jsou plně 
funkční. Bývalá hala elektrárny slouží díky své 
zvláštní akustice jako místo konání speciálních 
koncertů.
www.brikettfabrik-louise.de

Sprévský les

Bauhaus Spolková škola Bernau

Bývalá Spolková škola Všeobecného německého 
svazu odborů (Allgemeiner Deutscher Gewerk-
schaftsbund, ADGB) v Bernau je dílem známé-
ho Bauhausu z Dessau a patří ke světové památ-
ce UNESCO „Bauhaus a jeho místa ve Weimaru, 
Dessau a Bernau“. Tento komplex budov konci-
povali a zbudovali v rozmezí let 1928 až 1930 
architekti Hannes Meyer a Hans Wittwer. Dnes 
je v této památce umístěna obsáhlá výstava o 
pohnuté historii bývalé Spolkové školy a o životě 
v tomto kampusu. Prohlídka prostor budovy 
Meyer-Wittwer je možná pouze s průvodcem.
www.bauhaus-denkmal-bernau.de

POTSDAM (4)
1. Potsdamer Schlösserlandschaft

2. Historische Innenstadt und 
Biosphäre Potsdam

3. Glienicker Brücke und Villa 
Schöningen

11. Karls Erdbeerhof 
(alternative Vignette oder neu?

FLÄMING (8)
12. Burg Eisenhardt

13. Bischofsresidenz Burg Ziesar

22. Rühstedt Storchendorf – 
storchenreichstes Dorf  Deutschlands

23. Wittstock (Dosse) - Museum 
des Dreißigjährigen Krieges

14. Flaeming-Skate

10. Landgut Stober

19. Baumkronenpfad Beelitz 
Heilstätten

11. Karls Erdbeerhof 
(alternative Vignette oder neu?

PRIGNITZ (5)
19. Kloster Stift zum Heiligengrabe

24. Modemuseum Schloss 
Meyenburg

15. Museumsdorf Baruther 
Glashütte 16. Kloster Zinna

RUPPINER LAND (7)
25. Schloss Rheinsberg

17. Burg Rabenstein

27. Brandenburgisches Haupt- und 
Landgestüt Neustadt (Dosse)

19. Baumkronenpfad Beelitz 
Heilstätten

18. Bücher/Bunkerstadt 
Wünsdorf PRIGNITZ (5)

20. Kloster Stift zum Heiligengrabe

29. Mahn- und Gedenkstätten 
Sachsenhausen und Ravensbrück

21. Burg Lenzen

22. Rühstedt Storchendorf – 
storchenreichstes Dorf  Deutschlands

26. Fontanestadt Neuruppin
27. Brandenburgisches Haupt- und 
Landgestüt Neustadt (Dosse)

31. Linum – Storchendorf

39. Wildpark Schorfheide – Groß 
Schönbeck

UCKERMARK (4)
32. Dominikanerkloster Prenzlau

33. Nationalpark Criewen 
Besucherzentrum

34. Blumberger Mühle

42. Bauhaus Bundesschule 
Bernau 

35. Templin

SEENLAND ODER-SPREE (9)
43. Bad Saarow

37. Schi�shebewerk Nieder�now

45. Dokumentationszentrum der 
Alltagskultur der DDR Eisenhüttenstadt

30. Ziegeleipark Mildenberg

BARNIMER LAND (7)
36. Kloster Chorin

28. Schloss Oranienburg

BARNIMER LAND (7)
36. Kloster Chorin

33. Nationalpark Criewen 
Besucherzentrum

RUPPINER LAND (7)
25. Schloss Rheinsberg

To, co zde vytvořili lidé a doba ledová, je jedineč-
né v celé Evropě: ve Sprévském lese, který je od 
roku 1991 biosférickou rezervací UNESCO, rozdě-
luje Spréva les na labyrint s více než tisíci kilomet-
ry vodních cest. Více než 300 pramenů a kanálů 
představuje až do dnešních dob nejdůležitější do-
pravní cesty a zároveň je také ideální oblastí pro 
milovníky vodních sportů. V Burgu, Lübbenau, 
Lübbenu 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 ná-
vštěvě mnoho restaurací nabízejících místní spe-
ciality, jako jsou třeba okurky a křen. Také v jedi-
ném německém okurkovém muzeu se mohou  
návštěvníci informovat o tradičních receptech a 
samotné okurky pak také hned ochutnat. Pohled 
do života sprévských farmářů před sto lety nabízí 
tři památkově chráněné selské usedlosti skanzenu 
v Lehde. O kultuře Srbů a o Sprévských lesích in-
formuje také muzeum v Burgu a v lübbenauském 
Torhausu.
www.spreewald.de

7. Schloss Ribbeck

15. Museumsdorf Baruther 
Glashütte

6. Schloss und Park CaputhHAVELLAND (7)
1. 5. Brandenburg an der Havel

FLÄMING (8)
12. Burg Eisenhardt

8. Optikpark Rathenow

22. Wittstock (Dosse) - Museum 
des Dreißigjährigen Krieges

23. Modemuseum Schloss 
Meyenburg

UCKERMARK (4)
31. Dominikanerkloster Prenzlau

29. Mahn- und Gedenkstätten 
Sachsenhausen und Ravensbrück

37. Zoo Eberswalde

45. Kloster Neuzelle mit 
barockem Klostergarten

44. Dokumentationszentrum der 
Alltagskultur der DDR Eisenhüttenstadt

38. Wildpark Schorfheide – Groß 
Schönbeck

SEENLAND ODER-SPREE (9)
43. Bad Saarow

29. Mahn- und Gedenkstätten 
Sachsenhausen und Ravensbrück

57. Spreewald 

DAHME-SEEN (2)
52. Schloss Königs Wusterhausen

44. Burg Beeskow

45. Dokumentationszentrum der 
Alltagskultur der DDR Eisenhüttenstadt

SPREEWALD (4)
54. Cottbus

46. Kloster Neuzelle mit 
barockem Klostergarten

45. Dokumentationszentrum der 
Alltagskultur der DDR Eisenhüttenstadt

55. Schloss und Park Branitz 
Cottbus

47. Kleistmuseum und Marienkirche48. Museumspark Rüdersdorf

40. Aussichtsplattform Biorama

41. Barnim Panorama Wandlitz

49. Schloss und Park 
Neuhardenberg

49. Schloss und Park 
Neuhardenberg

51. Burg Storkow

LAUSITZER SEENLAND (2)
58. Ostdeutscher Rosengarten Forst

59. IBA-Terrassen ELBE-ELSTER-LAND (3)
60. Brikettfabrik „Louise“

61. Besucherbergwerk Abraum-
förderbrücke F60

62. Museum „Mühlberg 1547“

DAHME-SEEN (2)
52. Schloss Königs Wusterhausen

ELBE-ELSTER-LAND (3)
60. Brikettfabrik „Louise“

53. Tropical Islands

61. Besucherbergwerk Abraum-
förderbrücke F60

SPREEWALD (4)
54. Cottbus 55. Schloss und Park Branitz 

Cottbus

56. Slawenburg Raddusch

50. Gedenkstätte und Museum 
Seelower Höhen

42. Bauhaus Bundesschule 
Bernau 
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Potsdam

Havelland

Havelland

Fläming

Ruppiner Seenland

Prignitz

Seenland Oder-SpreeBarnimer Land

Uckermark

Uckermark

Lausitzer Seenland

Fläming

Seenland Oder-Spree Dahme-Seenland Spreewald

Spreewald Elbe-Elster-Land

Barnimer Land


