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Serwis szprewaldzki w Lubinie
• Certyfi kowane centrum informacji turystycznej
• Osobiste porady
• Pomoc w zakwaterowaniu
• Materiały informacyjne dotyczące Lubina i okolic
• Mapy tras pieszych, rowerowych i wodnych
• Pamiątki & publikacje turystyczne
• Sprzedaż biletów
• Bezpłatne Wi-Fi

Ernst-von-Houwald-Damm 15
15907 Lübben (Spreewald)
Tel. 03546 3090 
Fax 03546 2250-13
spreewald-service@tks-luebben.de

 Luebben.Spreewald
 luebbendiestadtimspreewald

Dalsze imprezy, wskazówki dotyczące wycieczek 
oraz zakwaterowanie przyjazne dla rodzin można 
znaleźć na stronie: www.luebben.de/tourismus

Wydawca: Tourismus, Kultur und 
Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH
Zdjęcia: framerate-media.de, Peter Becker, 
Spreewaldkinder Willi Löben

Odwiedź nas również na naszych 
kanałach mediów społecznościowych 
i zamieść swoje zdjęcia z wakacji 
w Lubinie, dodając hashtagi …

#luebbenliebe
#luebbendiestadtimspreewald

 Luebben.Spreewald
 luebbendiestadtimspreewald
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 Serwis szprewaldzki Lubin

 Muzeum zamkowe Lubin

 Kościoły w Lubinie

 Biblioteka miejska

 Kamień milowy

  

 Szprewaldzkie kino

 Przystań dla łodzi

 Minigolf

 Przystanek kajakowy

 Pole kempingowe

 Plac zabaw dla dzieci

 Toalety

P Miejsce parkingowe (G = płatne)

  Parkingowa e-stacja ładująca

Rezerwat przyrody

Ogórkowa ścieżka rowerowa

Dom obronny i pomiesz-
czenie stróża nocnego

Plac dla przyczep 
kempingowych

Toalety dla osób 
niepełnosprawnych

Kalendarz wydarzeń online

Dzięki naszemu kalendarzowi wydarzeń on-
line już podczas planowania swojego urlopu 
możesz znaleźć swoje osobiste przeżycia 
kulturalne w Lubinie.

WITAJŚO WUTŠOBNJE 
DO LUBINA (BŁOTA)

Szlak turystyczny 
Paula Gerhardta

WITAMY W
LUBINIE
(SZPREWALD)



Szprewaldzkie smaki
Lubin to nie tylko czysta przyroda, ale także region smaku. 
Możesz spodziewać się gospód, restauracji i kawiarni, w 
których restauratorzy zawsze wymyślają nowe smakołyki 
z miłością do produktu. Menu lubińskie przekonuje regio-
nalnymi i sezonowymi specjałami, takimi jak ryby, twaro-
żek z olejem lnianym i ziemniakami, naleśniki szprewaldz-
kie, zupy ogórkowe i od razu sprawia, że chce się ponownie 
odwiedzić Szprewald.

Zakupy w zieleni
Centrum miasta Lubin z nowo zaprojektowanym rynkiem 
oferuje uroczą scenerię na urozmaiconą wycieczkę na 
zakupy. Atrakcyjne połączenie małych, prywatnie prowa-
dzonych sklepów, kawiarni, restauracji i zabytków zapra-
sza na zakupy i wypoczynek.

Historia, którą możesz zobaczyć,  
usłyszeć, dotknąć i której częścią  
możesz się stać
Wejdź na dach w Lubinie. Wyjątkowy widok na zielone mia-
sto Szprewaldu czeka na Ciebie po wejściu na wieżę z jedy-
ną w Brandenburgii strażniczką. Możesz też towarzyszyć 
najstarszemu nocnemu stróżowi we wschodnich Niem-
czech w jego nocnym zwiedzaniu. W Muzeum Zamkowym 
w Lubinie można nie tylko zobaczyć część historii, ale tak-
że można ją usłyszeć i wziąć w niej udział. Tutaj mówią 
przodkowie, brzmią chorały, a skarby leżą u Twych stóp.

Dobrze przygotowane ścieżki rowerowe stanowią dosko-
nałą podstawę do korzystania z najpiękniejszych punktów 
widokowych w Szprewaldzie. A dla tych, którzy zawsze 
chcieli się wspinać wysoko, las wspinaczkowy z chwieją-
cymi się mostami, siatkami i kolejkami linowymi oferuje 
fantastyczny widok na wyjątkowy krajobraz.

Do środka labiryntu dróg wodnych.
Podróż do wyjątkowej przyrody Szprewaldu rozpocznie się 
dla Ciebie w przystaniach dla łodzi na wyspie zamkowej i w 
centrum miasta. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się 
na wycieczkę po mieście, czy po rzekach rezerwatu przy-
rody: odkryjesz mistyczny wodny świat z dala od hałasu i 
zgiełku codziennego życia.

Miasto Paula Gerhardta
Wieża kościoła Paula Gerhardta na rynku od wieków wita 
gości w mieście. Jej imiennika można znaleźć na całym 
świecie w księgach hymnów kościelnych i świeckich. Po-
znaj poezję, bliskość z naturą i siłę natchnienia wielkiego 
poety hymnu podczas wizyty w Centrum Paula Gerhardta 
i w kościele. Jest to również koniec szlaku turystycznego 
Paula Gerhardta, który rozpoczyna się w Berlinie i łączy 
ważne etapy życia i miejsca aktywności z uroczymi kra-
jobrazami.

Odwiedź miasto Lubin i daj się zaskoczyć podczas poby-
tu lub po prostu zostań tu na dobre!

Lubin – miasto w Szprewaldzie.
Miasto Lubin (Szprewald) znajduje się w samym środku 
Szprewaldzkiego Rezerwatu Biosfery i jest symbolem prze-
żyć kulturalnych i spotkań towarzyskich, ale także radości ży-
cia i relaksu. Osadzone w wyjątkowej scenerii przyrodniczej 
miasto zaprasza do odpoczynku. Zamknij oczy, weź głęboki 
wdech i wydech. Ciesz się naszym naturalnym pięknem i „do-
świadcz” ponownie spokoju, który stał się teraz tak cenny.

Zabawa dla dzieci czy relaks dla dorosłych?
Na wyspie zamkowej Lubin jedno i drugie jest możliwe. W 
środku miasta znajduje się wyspa, która ma coś do zaofe-
rowania dla całej rodziny. Wijące się ścieżki prowadzą przez 
labirynt i z daleka słychać dźwięk Ogrodu Zmysłów. Śmiech 

dzieci bezbłędnie wskazuje drogę do wodnego placu zabaw. 
Najdłuższy drewniany most w Szprewaldzie prowadzi do 
idyllicznej Laguny Szprewaldzkiej. Miejsce wypoczynku ofe-
ruje amatorom wędrówek wodnych i rowerowych relaks z 
widokiem na rozległy obszar wodny lub przerwę na zabawę 
przy moście z siatką wspinaczkową.

W Lubinie można doświadczyć wody (i nie tylko).
Czy to relaksująca wycieczka kajakiem z rodziną, czy też 
trudna trasa dla doświadczonych kajakarzy - na krętych 
szlakach wodnych wokół Lubina każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Z dala od zgiełku codziennego życia, czeka na Ciebie 
szeroka sieć rzek. Niezapomniane wrażenia przyrodnicze 
można „przeżyć” na wycieczce poznawczej na rowerze. 

Ahoj piraci szprewaldzcy.
Zabraliśmy konsolę do gry po prostu na zewnątrz. Tutaj 
zmoczysz się i pobrudzisz w czasie rzeczywistym! Akcja w 
bonusie. Jako prawdziwy pirat szprewaldzki możesz stoczyć 
ekscytujące bitwy morskie na kołyszących się drewnianych 
tratwach. Dzięki wielu dźwigniom i przeszkodom Twoi prze-
ciwnicy mogą łatwo osiąść na mieliźnie w trybie multiplay-
er. Na kolejnym poziomie znajdują się dysze rozpryskowe, 
pogłębiarki do błota i śruby wodne dla całego rodzinnego 
gangu. A nad rajem zabaw góruje wodospad dla wszystkich 
tych, którzy jeszcze nie są wystarczająco mokrzy.


