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PAARTTNNNERRRZZZYYY DDOO KKKOONTTAAAKTTTUUU 

Wzbudziliśmy u Państwa zainteresowanie wycieczką rowerową po krainie 

NEISSELAND? Macie pytania lub chcielibyście otrzymać pocztą materiały 

informacyjne na temat regionu?

Więcej informacji na temat wycieczek rowerowych w krainie NEISSELAND oraz 

na terenie Górnych Łużyc,a także informacje dotyczące zabytków i możliwości 

noclegowych znajdziecie Państwo na stronie: www.neisseland.de

lub bezpośrednio w Punktach Informacji Turystycznej:

Bad Muskau Touristik GmbH

q +49 35771 50492 • info@badmuskau.info

Tourismusinformationszentrum „Bärwalder See“

q +49 35774 489579 • info@baerwalder-see.eu

Touristinformation Niesky (ATIS)

q +49 3588 25580 • touristinfo@niesky.de

Görlitz-Information und Tourist Service

q +49 3581-47570 • willkommen@europastadt-goerlitz.de

Sorbisches Kulturzentrum Schleife

q +49 35773 77230 • schleife@sorbisches-kulturzentrum.de

Touristinformation Kromlau

q +49 3576-22 28 28 • kromlau-tourist@t-online.de

Tourismuszentrum Muskauer Park

Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

q +49 35771 63100 • info@muskauer-park.de

Erlebniswelt Krauschwitz

q +49 35771 61020 • info@badeparadies.com 

Touristinformation Weißwasser/O.L.

q +49 3576 2171117 • touristinfo@stadtverein-weisswasser.de

Touristinformation Findlingspark Nochten

q +49 35774-74 711 • info@findlingspark-nochten.de

Natur- und Touristinformation Erlichthof

q +49 35772-40 235 • kontakt@erlichthof.de

Stadtinformation Rothenburg/O.L.

q +49 35891 7720 • stadt@rothenburg-ol.de

Stadtinformation Reichenbach/O.L.

q +49 35828-88 790 • info@reichenbach-ol.com

TRASA przez Krainę Jezior
Seenland-ROUTE

Niegdyś wydobywano tu węgiel 
brunatny, dziś – z ponad 20 jeziorami, 
Łużycka Kraina Jezior uznawana jest 
za największą taką krainę w  Europie 
utworzoną przez człowieka. Trasa 
o  długości 186 kilometrów prowadzi 
właśnie przez te tereny. W  niektórych 
miejscach można jeszcze dostrzec 
zmiany krajobrazu, w  innych do 
odpoczynku zachęcają punkty 
widokowe, kąpieliska oraz możliwości 
uprawiania sportów wodnych.

 

 
 

           Długość: 186 km

SZLAK ROWEROWY
wzdłuż Sprewy

Podczas tej około 420 kilometrowej 

podróży rowerowej od źródła Sprewy 

do Berlina przeżyjecie różnorodność 

krajobrazową. Szlak rowerowy 

prowadzi przez niepowtarzalny 

krajobraz przyrodniczo – kulturowy, 

taki jak rezerwat Biosfery UNESCO 

– Górnołużycka Kraina Wrzosowisk 

i Stawów, przez Łużycką Krainę Jezior 

oraz sielankowy Spreewald.

 

 
 

           Długość: 420 km

TRASA Heidedörfer

Pętla rowerowa o  długości 25 

kilometrów prowadzi przez rezerwat 

biosfery UNESCO – Krainę Wrzosowisk 

i Stawów. Jedziecie przez praktycznie 

nietkniętą przyrodę, a jeżeli będziecie 

mieć odrobinę szczęścia, możecie 

nad jednym z wielu stawów zobaczyć 

orła bielika lub wydrę. Przy pięknej, 

letniej pogodzie możecie zaplanować 

przerwę nad jeziorem Bärwalder See 

i pobyć aktywnie w wodzie. 

 

 
 

           Długość: 25 km

Rowerowa kraina
NEISSELAND

Malownicze

KRAJOBRAZY

W zgodzie z

NATURĄ

Zabytkowa

ARCHITEKTURA

oraz piękne

WIDOKI

Przepiękna Kraina Wrzosowisk i  Stawów charakteryzuje środkową 

część NEISSELAND. Podczas jazdy na rowerze, spacerów, czy cierpliwej 

obserwacji z  punktów widokowych, będziecie Państwo mieli kontakt 

z przyrodą. Można tu bez problemu znaleźć chwilę odprężenia.

W rezerwacie biosfery UNESCO Kraina Wrzosowisk i Stawów (Heide- und 

Teichlandschaft) zobaczycie Państwo, jak działalność i gospodarowanie 

człowieka może harmonizować z  przyrodą. W  największej krainie 

stawów na terenie Niemiec o poranku może Państwa obudzić wołanie 

przelatujących gęsi, możecie jeździć rowerem przez aleje dębowe, 

przy szeleszczących trzcinach i nad błyszczącymi stawami, a po drodze 

obserwować orły bieliki lub dokładniej przyjrzeć się pracy gospodarzy 

pielęgnujących swoje stawy.

Od wielu lat tereny Łużyc znów zamieszkują wilki. Wiele interesujących 

informacji na temat wilka, środowiska jego życia oraz zwyczajów 

łowieckich znajdziecie Państwo w  Wilczej Stodole – Wolfsscheune 

w skansenie Erlichthof w Rietschen. (3) Koniecznie trzeba zaplanować 

zwiedzanie tej osady zrębowej. Możecie tu poznać tradycyjne 

rękodzieło oraz wzmocnić zarówno duszę, jak i  ciało. W  zagrodzie 

muzealnej poznacie wiele interesujących informacji na temat życia 

w  domach zrębowych oraz ich historii. Jeżeli natomiast interesujecie 

się architekturą, warto zatrzymać się w  Domu Konrada Wachsmanna 

w  Niesky. Niesky do dzisiaj uznawane jest za miasto wzorcowe 

nowoczesnego budownictwa drewnianego okresu weimarskiego. 

Produkowane tu były na skalę przemysłową pierwsze domy 

drewniane z  prefabrykatów i  sprzedawane na całym świecie. Podczas 

spaceru ścieżką drewnianych domów można zobaczyć wiele domów 

wzorcowych z ówczesnej produkcji. Większość z nich jest pieczołowicie 

pielęgnowana przez mieszkańców, dzięki czemu wspaniale wzbogacają 

panoramę miasta.

Na wielu dobrze oznakowanych szlakach rowerowych rowerzyści 

mają możliwość bliższego poznania regionu oraz jego zabytków. (2) 

Przy ładnej pogodzie można się również wyszaleć podczas kąpieli nad 

jeziorami: Bärwalder See, Biehainer See, Stausee Quitzdorf lub uprawiać 

tam sporty wodne. Oprócz tego, nad wieloma jeziorami i  stawami 

można zarzucić wędkę (1) – oczywiście wymagane jest posiadanie 

aktualnej karty wędkarskiej.

SZLAK ROWEROWY
Hermannsdorf

Szlak rowerowy Hermannsdorf 

o  długości 21 kilometrów łączy 

założenia parkowe w  Nochten 

i  Kromlau. Po dłuższym spacerze po 

niepowtarzalnym łużyckim Parku 

Głazów Narzutowych – Findlingspark 

w  Nochten wsiadamy na rower 

i  jedziemy do Weißwasser/O.L. 

W  Centrum Komunikacyjnym 

i  Ochrony Przyrody „Am Schweren 

Berg“ (1) otrzymacie wiele informacji 

na temat wydobycia węgla 

brunatnego. Z  wieży widokowej 

można obejrzeć aktywną kopalnię 

odkrywkową oraz podziwiać 

krajobraz, który już został poddany 

rekultywacji. Dalej jedziemy do 

Parku Rododendronów w  Kromlau 

(2) z  jedynym w  swoim rodzaju 

Diabelskim Mostem – Rakotzbrücke.

 

 
 

           Długość: 21 km

ŚCIEŻKA ROWEROWA Wilka

Wilki (1) od ponad 150 lat uznawane 

były w  Niemczech za gatunek 

wymarły, a  od 2000 roku można je 

ponownie obserwować na terenie 

Łużyc. Trasa o długości 43 kilometrów 

prowadzi przez ich środowisko 

życia. Wycieczkę rozpocznijcie nad 

Nysą i  pojedźcie przez Niederspreer 

Teichgebiet do Erlichthof 

w  Rietschen. (2) W „Wilczej Stodole“ 

(Wolfsscheune), w  zabytkowej 

osadzie zrębowej, można dowiedzieć 

się wielu ciekawostek na temat 

wilka. Dalej jedziemy do Boxberg/

O.L., gdzie warto się zatrzymać nad 

jeziorem Bärwalder See. Stąd już 

blisko do miejsca docelowego – Parku 

Głazów Narzutowych – Findlingspark 

Nochten.

 

 
 

           Długość: 43 km

PĘTLA Stausee

Parking przy „Alte Schäferei“ między 

Jänkendorf i Niesky jest optymalnym 

punktem wyjściowym dla 20 

kilometrowej trasy wokół jeziora 

zaporowego Stausee Quitzdorf. 

(1) Trasa prowadzi przez pięknie 

położony park krajobrazowy do 

Sproitz. Na placu zabaw KNAX 

wyszaleć się mogą i mali i duzi, zanim 

wyruszą dalej, do Kollm. Tu można 

powędkować lub popływać kajakiem. 

W drodze powrotnej warto zatrzymać 

się w  Diehsa i  zwiedzić miejscowy 

kościół (2) z XIV wieku oraz zabytkowy 

rynek, który do dziś przypomina 

o czasach średniowiecznych.

 

 
 

           Długość: 20 km

TRASA WOKÓŁ JEZIORA
Bärwalder See

26-kilometrowa pętla wokół 

największego jeziora w  Saksonii 

(1) rozpoczyna się w  Boxberg/O.L., 

skąd wyruszamy do Klitten, gdzie 

można zwiedzić przystań, a  z latarni 

morskiej poobserwować sportowców 

uprawiających sporty wodne. 

Dalej jedziemy do Uhyst. Warto 

również pojechać do pałacu w Uhyst 

z założeniem parkowym lub na wyspę 

Spreeinsel z  małym, idyllicznym 

pałacykiem. Jedną z  możliwości jest 

również safari-trekking na lamach 

(2). Dalej szlak prowadzi przy miejscu 

pamięci Merzdorf/Schöpsdorf oraz 

przez nowy most rowerowo – pieszy 

do miejsca startu – Boxberg/O.L.

 

 
 

           Długość: 26 km

WOKÓŁ Berzdorfer See

Znajdujące się u bram miasta 

Görlitz jezioro Berzdorfer See (1) 

jest miejscem przyciągającym gości 

z  bliska i  z  daleka. Prowadząca 

wokół jeziora pętla o  długości około 

24 kilometrów, przebiega między 

innymi przy Kościele Zbawiciela 

(Erlöserkirche) w  Kunnerwitz oraz 

przez sielankową „górską“ wieś 

Jauernick-Buschbach. Stąd rozciąga 

się niepowtarzalny widok na 

jezioro. Latem kąpielisko zaprasza 

do ochłody w  przejrzystej wodzie. 

Ale także podczas chłodnych dni 

jezioro oczaruje Państwa swoim 

urokiem. Ogromna koparka kołowa 

w  Hagenwerder (2) przypomina 

o  wydobywaniu tu w  przeszłości 

węgla brunatnego.

 

 
 

           Długość: 24 km

SZLAK ROWEROWY Kreisbahn

Do poznania regionu wokół Görlitz 

nadaje się 14 kilometrowa trasa 

Kreisbahnradweg, biegnąca między 

Görlitz oraz Königshain w  górach 

Königshainer Berge. Szlak prowadzi 

wzdłuż byłej trasy kolejowej 

z  Görlitz bezpośrednio do Pałacu 

Königshain. (1) Warto zwrócić uwagę 

na wspaniały kompleks pałacowy. 

W  Königshain możecie też zamienić 

rower na buty górskie i  wspiąć się 

na Hochstein lub przespacerować 

się do jezior w  kamieniołomach 

gór Königshainer Berge. Przystanek 

w  Muzeum Wydobycia Granitu (2) 

w  Königshainer Berge umożliwi 

zdobycie wiedzy na temat 

wydobywanego tu niegdyś surowca.

 

 
 

           Długość: 14 km

SZLAK ROWEROWY Odra-Nysa

 

 
 

           Długość: 630 km

Stare miasta z  wielką historią, niepowtarzalna bliskość przyrody, romantyczne 

ogrody i  założenia parkowe oraz idylliczne miejsca spotkacie wzdłuż 

630 kilometrowego szlaku rowerowego (1) biegnącego od źródła Nysy 

w  miejscowości Nova Ves nad Nisou w  Czechach Północnych (CZ) do Parku 

Natury Wyspy Uznam. Jedna czwarta dobrze rozbudowanych tras przebiega 

przez terytorium saksońskie. Warto się zatrzymać w  średniowiecznym mieście 

Zittau, przy klasztorze St. Marienthal w Ostritz, w niemiecko – polskim mieście 

Görlitz/Zgorzelec (2). A może chcielibyście pokonać fragment trasy płynąc łódką 

po Nysie? Z  roweru do łodzi możecie się przesiąść w  Rothenburg/O.L. Zanim 

szlak doprowadzi Państwa do Brandenburgii, musicie się koniecznie zatrzymać 

w  przepięknym mieście uzdrowiskowo – parkowym Bad Muskau (Mużaków). 

Należący do dziedzictwa UNESCO Park Mużakowski (3), leżący w  centrum 

UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen – Parku Krajobrazowego Łuk 

Mużakowa, oferuje zwiedzającym przepiękne, rozległe widoki oraz sielankowe 

formy krajobrazu. W  Nowym Zamku można obejrzeć interesujące wystawy, na 

przykład dotyczącą księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Po tym przystanku 

szlak prowadzi wzdłuż Nysy, następnie wzdłuż Odry, aż do Morza Bałtyckiego. 

SZLAK ROWEROWY Żabi 

 

 
 

           Długość: 260 km

Żabi Szlak Rowerowy o długości około 260 kilometrów prowadzi na skos przez 

północną część Górnych Łużyc. Podróż rozpoczyna się w  Mużakowie (Bad 

Muskau), gdzie można podziwiać należący do światowego dziedzictwa UNESCO 

Park Mużakowski, niepowtarzalne niemiecko – polskie założenie pałacowo – 

parkowe. Z Bad Muskau (Mużaków) do Weißwasser/O.L. możecie pojechać Kolejką 

Leśną „Muskau“ (1) i  podziwiać krajobraz UNESCO Global Geopark Muskauer 

Faltenbogen – Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa (2). Z Weißwasser/O.L. warto 

się wybrać Kolejką Leśną do Parku Rododendronów w  Kromlau. (3) Następnie 

trasa rowerowa prowadzi przez obszar zamieszkany przez Serbołużyczan, którzy 

pielęgnują swoje tradycje i  zwyczaje. Możecie je dokładniej poznać podczas 

pobytu w Serbołużyckim Centrum Kultury w Schleife. Następnie jedziemy dalej 

rowerem przez Łużycką Krainę Jezior. Szczególne chwile na łonie przyrody 

przeżyjecie w Rezerwacie Biosfery UNESCO – Górnołużyckiej Krainie Wrzosowisk 

i  Stawów (Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft). (4) Warto poświęcić tu 

trochę czasu, na przykład na obserwację orła bielika. Zanim wrócicie do Bad 

Muskau, trasa rowerowa wiedzie wzdłuż wielu mniejszych i większych zabytków. 

TRASA Neisseland

 

 
 

           Długość: 150 km

Pętla o długości około 150 kilometrów prowadzi przez typowe pogórza Górnych 

Łużyc. Wycieczkę rowerową należy rozpocząć w Niesky. Tu w latach 30-tych XX 

wieku produkowane były pierwsze w  Niemczech domy z  prefabrykatów. Do 

dnia dzisiejszego osiedla drewnianych domów (2) przypominają tą szczególną 

historię przemysłową miasta. Trasa rowerowa prowadzi obok kościoła 

obronnego w  miejscowości Horka, z  dobrze zachowanym 700-letnim murem 

obronnym. Przemieszczając się na północ od Rothenburg/O.L. dotrzecie do 

przepięknego rezerwatu Dolnej Sprewy (Naturschutzgebiet Niederspree) 

z wieloma stawami. Stąd blisko jest do skansenu – osady Erlichthof w Rietschen. 

Osiedle domów zrębowych (3), to żywe muzeum wsi z wieloma rzemieślnikami 

i  ofertami gastronomicznymi. Koniecznie powinniście się również zatrzymać 

w  największym Parku Głazów Narzutowych Europy – Findlingspark Nochten 

(4). Każda pora roku rozkwita tu innymi barwami. Przebiegający przez Rezerwat 

biosfery UNESCO szlak rowerowy prowadzi następnie do Pałacu Krobnitz. (1) 

Tu żył pruski feldmarszałek, hrabia Alfred von Roon. W  drodze powrotnej do 

miejsca startu – Niesky, przejedziecie jeszcze obok Pałacu Königshain oraz gór 

Königshainer Berge.

TRASA PRZEZ MIASTA Saksonii

 

 
 

           Długość: 345 km

Trasa o długości około 345 kilometrów, wiodąca przez saksońskie miasta, łączy 

wiele miast, od niemiecko – polskiej granicy w Görlitz do granicy z Turyngią. Na 

wschód od Drezna, na długości około 120 kilometrów, trasa przebiega przez 

cztery z sześciu miast założonego w 1346 roku jako związek ochronno – obronny 

„Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast“ – Görlitz, Löbau, Bautzen oraz Kamenz. 

Swoją podróż tą dobrze rozbudowaną, lekko pagórkowatą trasą najlepiej 

rozpocząć w  Görlitz. (1) Po zwiedzeniu niepowtarzalnego miasta nad Nysą, 

posiadającego prawie 4000 zabytków, średniowieczne domy halowe, przepiękne 

budowle barokowe oraz dzielnice z  okresu grynderskiego, udajemy się do 

Löbau. Kto ma siłę w  nogach, może się pokusić o  dodatkową wycieczkę przez 

małe miasteczko Bernstadt auf dem Eigen (2) i obejrzeć znajdującą się na rynku 

fontannę z „Osią Ziemi“. Po przybyciu do Löbau należy koniecznie wejść na Wieżę 

Króla Fryderyka Augusta (König-Friedrich-August-Turm) (4), jedyną zachowaną 

w Europie żeliwną wieżę widokową na wzgórzu Löbauer Berg. Następnie trasa 

prowadzi dalej do miasta wież – Bautzen (3) oraz do miasta Lessinga – Kamenz.

SZLAK ROWEROWY
Księcia Pücklera

 

 
 

           Długość: 500 km

Szlak Rowerowy Księcia Pücklera o  długości 500 kilometrów łączy różnorodne 

cele wycieczkowe na terenie Łużyc saksońskich, brandenburskich i  polskich. 

Trasa prowadzi wzdłuż niepowtarzalnych parków, zabytków przemysłowych, 

terenów kopalni odkrywkowych oraz przez Spreewald. Szlak rowerowy został 

nazwany na cześć księcia Hermanna von Pückler-Muskau, wybitnego XIX-

wiecznego architekta ogrodów. Oprócz Parku Mużakowskiego w  Bad Muskau 

(3) zaprojektował on również przepiękny, oddalony jedynie o  60 kilometrów 

Branitzer Park (1) koło Cottbus. Oba założenia parkowe możecie poznać podczas 

wycieczki rowerowej. Dalej szlak prowadzi przez Łużycką Krainę Jezior. Jeszcze 

kilka lat temu wydobywano tu węgiel brunatny. Dziś te tereny to niepowtarzalna 

kraina jezior, zachęcająca do pływania, kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych. 

Kiedy już dotrzecie do Spreewaldu (2), warto się przesiąść do kajaka i popływać 

wieloma romantycznymi kanałami. Do odpoczynku i odprężenia się zapraszają 

tradycyjne wsie.

Schleifer Kirchspiel

Podczas wycieczki po pętli rowerowej 

o  długości około 27 kilometrów, 

prowadzącej przez osiem serbołużyckich 

miejscowości, zwanej również Schleifer 

Kirchspiel, można poznać tradycyjne 

życie tej małej słowiańskiej mniejszości 

narodowej. Najbardziej odpowiednim 

miejscem do rozpoczęcia wycieczki jest 

miejscowość Schleife z  Serbołużyckim 

Centrum Kultury oraz wczesnogotyckim 

kościołem ewangelickim. Szlak 

rowerowy prowadzi wzdłuż leśnego 

jeziora Groß Düben, nad Halbendorfer 

See oraz w  pobliżu Trebendorf. 

Więcej informacji na temat życia 

i  zwyczajów Serbołużyczan można 

uzyskać zatrzymując się w tradycyjnym 

gospodarstwie Njepila-Hof w Rohne. Po 

pełnym wrażeń dniu wycieczkę można 

zakończyć w Schleife.
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Łużyckie impresje
           Serbske impresije

Ten tematyczny szlak rowerowy 

prowadzi przez obszar wschodniej 

Saksonii oraz południowej Branden-

burgii zamieszkany przez Serbołużyczan/

Wenedów. Dwujęzyczność, żywe tradycje,

zwyczaje, serbołużycki świat legend oraz 

stroje ludowe poznacie w  czasie świąt, 

w  muzeach, na wystawach i  podczas 

codziennych czynności. Serbołużyckie 

Centrum Kultury w  Schleife pokazuje 

różnorodność strojów ludowych ze 

Schleife (1), zdobionych pisanek oraz 

serbołużyckich bohaterów legend. 

Podczas zwiedzania miejscowości 

z  przewodnikiem uzyskamy informacje 

na temat historii, kościoła i architektury. 

Gospodarstwo Njepila-Hof w  Rohne 

(2) pielęgnuje styl życia serbołużyckich 

rolników oraz tradycyjne rękodzieło. 

www.tourismus-sorben.com 

 

 
 

           Długość: 500 km

1 2
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W centrum Gór Łużyckich (Czechy Północne), pomiędzy miasta-

mi Nový Bor oraz Cvikov znajduje się mała gmina Svor. Można tu 

świetnie wypocząć – w otoczeniu góry Klíč o wysokości 760 met-

rów, wzgórza Rousínovský o wysokości 660 metrów oraz góry So-

kolík o wysokości 500 metrów. 

Oprócz dzielnicy Nová Huť warto również odwiedzić dzielnicę 

Rousínov i wybrać się na spacer przez malownicze osiedle budow-

nictwa ludowego z  pierwszej połowy XIX wieku. W  Svor możecie 

również zwiedzić Kaplicę Świętej Trójcy z 1788 roku, która została 

wpisana na listę zabytków kultury Republiki Czeskiej. Przy kościele 

znajduje się również najstarszy zabytek kulturowy miejscowości – 

kolumna maryjna z 1715 roku.

Svor – Brama do Gór Łużyckich
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Chcecie być aktywni? Przez gminę prowadzą różne szlaki turystycz-

ne, takie jak Łużycka Magistrala Górska. 

W Svor możecie też rozpocząć swoją podróż po tej magistrali przez 

Góry Łużyckie. Dobrze rozbudowana sieć szlaków rowerowych, ta-

kich jak Szlak Rowerowy Świętej Zdzisławy (1 etap: Nový Bor – Svor) 

lub Międzynarodowy Szlak Rowerowy „Droga do sąsiadów“, który 

łączy miasto Nový Bor oraz niemiecką gminę Lückendorf w  Par-

ku Krajobrazowym Gór Żytawskich, zachęca do wycieczek rowe-

rowych. Ze Svor można się również wybrać na wędrówkę na trzecie 

co do wielkości wzniesienie Gór Łużyckich – górę Klíč. Tak, jak na 

Rotstein w NEISSELAND rośnie tu lilia złotogłów, jeden z najbardziej 

niezwykłych gatunków lilii w Europie. Po dotarciu na szczyt można 

podziwiać wspaniały widok na Góry Łużyckie, pagórkowatą krainę 

Ralská pahorkatina, Czeskie Góry Średnie oraz Szwajcarię Czesko 

– Saksońską.

www.obecsvor.cz ∙ www.naucnastezkasvor.cz

© Helmar Schulze

Północna część krainy NEISSELAND skrywa mnóstwo pięknych miejsc. 

Trzy ważne założenia parkowo – ogrodowe charakteryzują region 

wokół Bad Muskau. Należący do światowego dziedzictwa UNESCO Park 

Mużakowski to przepiękne niemiecko – polskie założenie parkowe. 

Można w nim podziwiać rozległe łąki, majestatyczne drzewa, łukowate 

drogi, sielankowe jeziora i rzeki oraz niepowtarzalne mosty i budowle. 

Podczas oglądania wystaw w Nowym Zamku (4) i zwiedzania założenia 

parkowego z  przewodnikiem, można dowiedzieć się więcej na temat 

powstawania parku w XIX wieku.

Kuszącym przeciwieństwem jest Łużycki Park Głazów Narzutowych 

(Lausitzer Findlingspark) w Nochten. Ponad 7 000 głazów narzutowych 

zostało wkomponowanych w  piękne założenie parkowo – ogrodowe, 

które najlepiej jest zwiedzać pieszo. Na około 20 hektarach można 

podziwiać łagodne wzgórza, przepiękne strumienie, wspaniałe 

panoramy i ciągle zmieniającą się kolorystykę roślin kwitnących. 

Poza tym koniecznie powinniście Państwo odwiedzić park w Kromlau. 

Zaliczany jest on do największych i  najpiękniejszych Parków 

Rododendronowych w  Niemczech. Park zajmuje powierzchnię 

około 200 hektarów i  należy też do największych założeń parkowych 

w  Saksonii. Fascynującą budowlą jest Diabelski Most – Rakotzbrücke. 

Zbudowany z bazaltu i kamieni polnych most nad jeziorem Rakotzsee 

często wybierany jest jako motyw na pocztówkach, a także na zdjęciach 

ślubnych i urlopowych. 

Szczególnym przeżyciem może być również przejażdżka Kolejką 

Leśną „Muskau“. Mała kolejka, niegdyś wykorzystywana w  celach 

przemysłowych, przemieszcza się po torze o szerokości 600 milimetrów 

pomiędzy Weißwasser/O.L., Bad Muskau, Kromlau oraz Centrum 

Komunikacyjnym i  Ochrony Przyrody „Turm am Schweren Berg“ (2) 

w Weißwasser/O.L. 

Interesujące jest również to, że znajdujecie się Państwo w szczególnym 

regionie geologicznym. Podczas ostatniego zlodowacenia, przed 

około 400 000 lat, jęzor lodowca właśnie tu się kończył. Powstała w ten 

sposób spiętrzona morena czołowa uformowała dzisiejszy krajobraz. 

Zauważycie pagórkowate formy oraz wiele barwnych cieków wodnych. 

Najlepiej można je poznać na obszarze chronionym UNESCO Global 

Geopark Muskauer Faltenbogen (1) – Geoparku Łuk Mużakowa lub 

podczas wizyty w Muzeum Sagar (3).

Na południu krainy NEISSELAND napotkacie wyraźnie bardziej górzysty 

i  dzięki temu również bardziej zróżnicowany krajobraz. Tworzą go 

znajdujące się niedaleko Görlitz góry Königshainer Berge. Wtopiona 

w te niewysokie granitowe góry gmina Königshain stanowi interesujący 

cel podróży. Warto zwiedzić przepiękny kompleks pałacowy lub 

wybrać się na wycieczkę na Hochstein lub nad naturalne jeziora 

w  kamieniołomach. (2) Po drodze, w  Muzeum Wydobycia Granitu 

– Granitabbaumuseum Königshain można zasięgnąć informacji 

na temat byłych miejsc produkcji oraz technik wydobycia granitu. 

W  pobliżu znajduje się Rotstein – jedna z  „najpiękniejszych gór“ 

Górnych Łużyc. Mający 455 metrów wysokości Rotstein uznawany jest 

za najstarszy rezerwat przyrody w  Saksonii. Podczas wędrówki można 

odkryć 530 różnych gatunków roślin kwitnących, między innymi 

rzadko występujące lilie. Z  wieży widokowej na szczycie rozpościera 

się wspaniała panorama Górnych Łużyc. Przy dobrej pogodzie widać 

czeskie Góry Izerskie i  Karkonosze. W  pobliżu Rotstein znajduje się 

Reichenbach/O.L. W  tym mieście, leżącym na szlaku VIA REGIA, warto 

zwiedzić piękny pałac w Krobnitz oraz zobaczyć Bramę Husycką. Jeżeli 

szlakiem VIA REGIA udamy się dalej w kierunku wschodnim, dotrzemy 

do jednego z najpiękniejszych miast Niemiec. Görlitz (1) przywita nas 

niepowtarzalną atmosferą oraz wieloma atrakcyjnymi wydarzeniami. 

Z  prawie 4000 zabytków architektonicznych ze wszystkich istotnych 

epok środkowoeuropejskiego rozwoju osadniczego, to miasto nad Nysą 

jest największym pod kątem powierzchni zabytkiem Niemiec. Podczas 

zwiedzania miasta przenosimy się w  czasie historycznym. Symbolem 

miasta jest wzgórze Landeskrone o  wysokości 420 metrów z  wieżą 

widokową, z której można podziwiać rozległy krajobraz. Bezpośrednio 

u bram miasta od kilku lat znajduje się jezioro Berzdorfer See. Tam, 

gdzie kiedyś wydobywano węgiel, można dziś jeździć na rowerze, 

łyżworolkach, biegać, żeglować i  kąpać się lub po prostu cieszyć się 

kontaktem z naturą. 

2 3

41

2

31

2 3

41

1

2

3

4

2

3

1

4 3

1 2

2

3

1

4
Bärwalder See

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Renomowana Informacja Turystyczna

Punkt Informacji Turystycznej

Ogród zoologiczny – Naturschutz-Tierpark Görlitz

Muzeum Wsi –
Dorfmuseum Markersdorf



Rowerowa kraina

NEISSELAND

między światowym dziedzictwem UNESCO

– Parkiem Mużakowskim w Bad Muskau oraz

Europa Miastem Görlitz/ Zgorzelec

Skala: 1 : 100 000

Leśna Kolejka „Muskau“

Rowerzyści nad Nysą

Park wodny „Erlebniswelt Krauschwitz“

Rowerzyści na Szlaku Rowerowym Odra-Nysa

Panda czerwona w Ogrodzie Zoologicznym w Görlitz

Widok na Rotstein

Bernstadt auf dem Eigen
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Więcej ofert i informacji na stronie:

www.neisseland.de
Berlin

NEISSELAND


