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Spływ łódkami w Spreewaldzie
Typ: Klasyczna
Rodzaj: Dla wszystkich
Cena: (zł/osobę) Do ustalenia.
Ilość dni: 1

Leżący tuż przy granicy polskiej Spreewald to unikatowy teren przyrodniczy wpisany w 1991 r. na listę rezerwatów
biosfery UNESCO.
-Plan wycieczki
Przejazd do Branitz, obecnej dzielnicy miasta Cottbus, gdzie znajduje się pałac - zamek niemieckiego ogrodnika, pisarza i
podróżnika księcia Hermanna von Pückler. Spacer po parku i zwiedzanie zamku.
Następnie przejazd do miasta Lübbenau/Spreewald, które położone jest nad rzeką Sprewą. Wycieczka - rejs - po kanałach
Spreewaldu, które tworzą fascynujący wodny labirynt, powstały w sposób naturalny podczas ostatniego zlodowacenia.
Rejs odbywa się w wielkich płaskodennych czółnach - łodziach, wprawianych w ruch przy pomocy długich tyczek, którymi
posługują się sternicy. Rejs odbywa się po malowniczych i „bajkowych” kanałach Spreewaldu w kierunku dawnej wsi
Lehde. Rejs wraz z postojem w trwa około 3 godziny. W czasie postoju możliwość zakupu pamiątek, posiłku, wypicia
kawy czy piwa (we własnym zakresie). Po przerwie powrót łodziami do portu w Lübbenau/Spreewald. Czas wolny.
Możliwość spacerku po pięknym mieście w kierunku rynku z kościołem pw. św. Mikołaja. Ostatnia możliwość zakupu
znanych szprewaldzkich ogórków.
Spreewald to przykład nizinnego krajobrazu rzeczno-dolinowego, powstałego w czasie ostatniego zlodowacenia, które
poszarpało rzekę Szprewę na wiele drobniejszych nurtów i strumieni ciągnących się w sumie przez 970 km. W czasie
rejsu płyniemy po labiryncie kanałów rzecznych podziwiając małe pola uprawne, śliczne domostwa, lasy, warzywne
ogrody i piękne zagrody.
Specjalnością kulinarną tego regionu są przetwory z ogórków, przygotowywane z użyciem octowej zalewy oraz innych
dodatków takich jak musztarda, miód czy chilli (tzw. Spreewälder Gurken, które można zakupić w czasie rejsu lub po
rejsie w porcie. A przed zakupem ogórki można degustować.
Spreewald to oryginalny, wręcz unikatowy obszar Dolnych Łużyc, położony na podmokłych terenach w południowej
Brandenburgii. Obszar ten w pełni zasługuje na nazywanie go mianem „niemieckiej lub brandenburdzkiej Wenecji”. W
dodatku tę Wenecję od Polski dzieli zaledwie parę kilometrów jazdy.
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