Schlepzig
w sercu Dolnego Spreewaldu
Przygoda z natur i aktywno
Spokój i relaks
Kultura i tradycja
Osobliwoci

Schlepzig – jedna z najstarszych gmin w Brandenburgii, moe pochwali si 1000-letni
histori. W akcie darowizny Henryka II na rzecz klasztoru w Nienburgu w 1004 roku
Schlepzig zostaje wspomniany po raz pierwszy.
Schlepzig zwa si wówczas Zloupisti, co byo uyckim okreleniem pala, jako e pierwsze
chaty mieszkalne zbudowane byy na palach. Liczca ok. 660 mieszkaców miejscowo
ley 12 km na pónoc od Lübben i nazywana jest „Centrum Dolnego Spreewaldu“.
Gocinny Schlepzig – od przytulnych pokoi wakacyjnych po wygodny hotel, kady znajdzie
tu odpowiednie schronienie na czas pobytu. Wiele restauracji, browar, gorzelnia i kawiarnia
zapraszaj i oferuj bogaty wybór typowych spreewaldzkich potraw i przysmaków. Na
miejscu istnieje moliwo zakupów oraz opieka lekarska, a przedszkole w Schlepzig oferuje
opiek na maymi urlopowiczami.
Aktywny Schlepzig – centralne pooenie, w niepowtarzalnym, uroczym krajobrazie
umoliwia rónorodn ofert spdzania czasu. Aktywno i wypoczynek s tu dewiz –
dobrze oznakowane szlaki rowerowe, piesze i wodne, przejadki dorok i bryczk,
wdkarstwo, wyprawy odziami i kajakami s do Pastwa wyboru.
Przysta w Schlepzig jest punktem wyjcia wielu wycieczek do „wntrza“ Dolnego
Spreewaldu. Dowiadcz Pastwo czystej przyrody i poznaj niepowtarzaln faun i flor.
Oferujemy dwu- lub wielogodzinne bd caodniowe przejadki odziami, organizowane
indywidualnie, dla maych i duych grup.
Turyci wodni znajd tutaj miejsce do odpoczynku na swym szlaku poprzez labirynt
niezliczonych kanaów Spreewaldu.
Dla tych, którzy nie chc wybra si na szlak sami, oferowane s wycieczki z
przewodnikiem.
Naturalny Schlepzig – Dozna i rozkoszowa si natur – przyrodniczy szlak poznawczy
„Buchenhain“ (gaj bukowy) z wysok na 7 metrów wie obserwacyjn nad sam Spreew
umoliwia o kadej porze roku pikny widok na „Wussegk“ z jego wiatem rolinnym i
zwierzcym. Dalej, obok „Mollenhaues Hütte“, niegdy warsztatu producentów niecek,
znajduje si idylliczne miejsce wypoczynku. Spacer dookoa stawów rybnych i pobyt w
Wierzbowej Katedrze „Arena Salix” - naturalnej budowli z wierzb gowiastych - s atrakcj dla
przyjació przyrody.
Szlaki rowerowe przez Schlepzig:
Szlak ogórkowy
Europejski szlak E10
Szlak rowerowy wzdu Spreewy
Szlak myliwski
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Schlepzig warty zobaczenia – Muzem rolnicze w Schlepzig jest jedyne w swoim rodzaju.
Go przeyje tu podró w przeszo. Kompletnie urzdzony dom mieszkalny (zbudowany
w roku 1818) wraz z wystawami w stodole, oborze i szopie daje wgld w ycie i prac
naszych przodków. Stary piec, w którym wci jeszcze piecze si ciasta, ogród zielny i
zagroda z maymi zwierztami oywiaj i dopeniaj obraz folwarku. Tel. 035472 / 225.

Koció wiejski – zbudowany w 1782 roku z muru pruskiego
Muzeum Stray Poarnej – hist. urzdzenia i mundury
Historyczny myn zboowy – zbudowany w 1740 r. trzypitrowy myn
produkujcy mk, olej, a take uywany jako tartak
Zentrum Informacyjne Rezerwatu Biosfery – ze sta wystaw i stra
len.

Kultura i tradycja – Schlepzig by ju „Najpikniejsz Wsi Brandenburgii”, organizatorem
wita Wsi Brandenburskiej i Spreeewaldzkiego Dnia Ogórka – jako niezawodny gospodarz.
Wie charakteryzuje si bogatym yciem stowarzysze. Obok tradycyjnych zapustów i
pochodu w poniedziaek zapustny, co roku na pocztku sierpnia odbywa si tutaj Festyn
Wiejski z korowodem odzi. Inne punkty kulminacyjne to „Maitreiben” (wito majowe),
„Dzie Stogu” w kocu lipca oraz „Wielki Pochód Rybny” pod koniec pa dziernika nad
Stawem Wyspowym (Inselteich).
Opieka nad obyczajem i tradycyjnym rzemiosem, wita uboju oraz rónorodne imprezy
muzyczne – od jazzu, przez rock, po klasyk – dopeniaj obrazu miejscowoci.

Dojazd:
Auto: A 13
Zjazd Freiwalde przez Lübben
Zjazd Staakow przez Krausnick
Zjazd Halbe przez Märkisch Buchholz
Kolej: Dworzec w Lübben, dalej autobusem
Propozycje wycieczek:
Spreewaldzentren Lübben, Lübbenau, Burg (centra spreewaldzkie)
Kristall Kur- & Freizeitbad Lübbenau (park wodny)
Tropical Islands
Spreewaldtherme Burg (Park wodny – terma)
Gród sowiaski Raddusch
Wie muzealna Glashütte
F60 Lichterfelde (kopalnia wgla brunatnego)
Dalsze informacje:
Tourist-Information Unterspreewald
Dorfstraße 26, 15910 Schlepzig
Tel.: 035472 / 64025, Fax: 035472 / 64024
tourismus@t-online.de
www.unterspreewald.de
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