
Bild

Bild

Impresum

Vydavatel Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e. V.

Text Vydavatel

Náklad 8.000 kusů

Sazba a úprava Ariane Archner,

 Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH

Fotografové Anja Koalick • Ines Kunzendorf • Heiko Lichnok • Birgitt Marusch •

René E. Pech • Hartmut Rauhut • Hagen Rüger • Nancy Sauer •

Nikolai Schmidt • Helmar Schulze • Frank Stäbler • Rainer 

Weisflog • © A_Bruno / Fotolia • © Cloudtail / Fotolia • © Daxiao 

Productions / Fotolia • © irakite / Fotolia • © MAK / Fotolia •

© pressmaster / Fotolia • © spuno / Fotolia • © were / Fotolia • © 

World travel images / Fotolia • obrazový materiál spolupracu-

jících poskytovatelů turistických služeb

Mapové podklady Sachsen Kartographie GmbH Dresden (vnitřní strana)

 Ariane Archner, ENO mbH (Svor)

Tisk DRUCKZONE GmbH & Co. KG

 © Březen 2018

Všechna práva vyhrazena. Dotisk nebo rozmnožování,

byť dílčí, vyžaduje písemný souhlas vydavatele.

TGG NEISSELAND e. V.

Elisabethstraße 40 • 02826 Görlitz

Telefon: +49 (0) 3581 - 3 29 01 21

Telefax: +49 (0) 3581 - 3 29 01 10

info@neisseland.de • www.neisseland.de

Skřítci z přírody i hory přenesou – Naturzwerge versetzen Berge

KKKKOOOOONNNNTTTTAAAAAATTTTTKKKKYYYYY 

Vzbudili jsme ve Vás zájem o cyklistiku v oblasti NEISSELAND? Máte další 

dotazy nebo byste si chtěli nechat zaslat informační materiály k regionu?

Více informací k cyklistice v oblasti NEISSELAND a v Horní Lužici i infor-

mace k pamětihodnostem nebo možnostem přenocování naleznete na

www.neisseland.de nebo na:

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

STEZKA jezerní krajinou
(Seenland-ROUTE)

V minulosti se zde těžilo hnědé 

uhlí, dnes je Lužická jezerní krajina 

se svými více jak 20 jezery největší 

člověkem vytvořenou vodní kraji-

nou v Evropě. Oblastí prochází stezka

dlouhá 186 km. Na některých mí-

stech je proměna krajiny stále pa-

trná, jinde lákají vyhlídková místa, 

pláže s možností koupání a vodní 

sporty.

 

 
 

           Délka: 186 km

CYKLOSTEZKA Spree-RADWEG

Přírodní rozmanitosti si vychutná-

te na této zhruba 420 km dlouhé 

cyklotrase, která vede od pramene 

Sprévy do Berlína. Cyklostezka Vás 

povede jedinečnou přírodou, kul-

turní krajinou i biosférickou rezer-

vací UNESCO Hornolužická krajina 

vřesovišť a rybníků, Lužickou jezerní 

krajinou a idylickým Spreewaldem.

 

 
 

           Délka: 420 km

STEZKA Heidedörfer-TOUR

Okružní cyklostezka dlouhá 25 

kilometrů Vás povede biosférickou 

rezervací UNESCO Krajina vřesovišť 

a rybníků. Na kole pojedete téměř 

nedotčenou krajinou a s tro-

chou štěstí u některého z četných 

rybníků narazíte na orla mořského 

nebo vydru říční. Za letního počasí 

se můžete zastavit u jezera Bärwal-

der See a sami si aktivně užít vody.

 

 
 

           Délka: 25 km

Zážitková cyklistika
NEISSELAND

Malebné

KRAJINY

V souznění

s PŘÍRODOU

Historická

ARCHITEKTURA

a nádherné

VÝHLEDY

Překrásná krajina vřesovišť a rybníků tvoří střední část oblasti NEIS-

SELAND. Ať už na kole, pěšky nebo při trpělivém pozorování na 

vyhlídkách – všude naleznete mnoho z přírody. Snadno zde zrela-

xujete svou duši.

V biosférické rezervaci UNESCO Krajina vřesovišť a rybníků poznáte, 

jak může být působení a hospodaření člověka v souladu s přírodou. 

V největší oblasti rybníků Německa se ráno můžete nechat probu-

dit voláním letících kachen, jet na kole dubovými alejemi kolem 

šustícího rákosí a třpytících se rybníků, pozorovat orly mořské nebo 

přihlížet práci správce rybníků.

V posledních letech se v Lužici opět objevili vlci. Mnoho zajímavých 

informací o vlcích, jejich teritoriu a způsobu lovu získáte ve Wolfs-

scheune v Erlichthof Rietschen. (3) Návštěvu této staré osady rou-

benek byste si měli určitě naplánovat. Zažijete zde tradiční řemesla 

a posílíte tělo i ducha. V usedlosti se také dozvíte mnohé o životě 

v roubenkách a o jejich historii. Pokud se zajímáte o architekturu, 

lze Vám doporučit zastávku u domu Konrada Wachsmanna v Nies-

ky. Niesky je dodnes považováno za vzorové město dřevostaveb z 

období Výmarské republiky. Byly zde vyráběny první prefabriko-

vané dřevostavby a byly vyváženy do celého světa. Při procházce 

naučnou stezkou o dřevostavbách (Holzhauspfad) uvidíte mnoho 

vzorových domů z dřívější produkce. Většina z nich je svými majiteli 

s láskou udržována, dřevostavby tak skvěle obohacují ráz města.

Díky početným, dobře značeným cyklostezkám jako cyklisté lépe 

poznáte region a jeho pamětihodnosti. (2) Za dobrého počasí se 

můžete vyřádit při koupání nebo při vodních sportech na jezeře 

Bärwalder See, na jezeře Biehainer See nebo u přehrady Quitzdorf. 

Na mnoha jezerech a rybnících je kromě toho možné rybařit (1) – s 

platným rybářským lístkem.

CYKLOSTEZKA
Hermannsdorfer RADWEG

Cyklostezka Herrmannsdorfer 

Radweg spojuje parkové areály v 

Nochten a Kromlau. Po vydatné 

procházce v jedinečném lužickém 

Findlingspark Nochten se vydejte 

na cestu a jeďte až do Weißwasser/

O.L. V Komunikačním centrum 

ochrany přírody Am Schweren Berg 

(1) naleznete mnoho informací o 

těžbě hnědého uhlí. Z rozhledny se 

můžete podívat na aktivní povrcho-

vý důl a již rekultivovanou krajinu. 

Poté stezka pokračuje až do Rodo-

dendronového parku v Kromlau 

(2), kde se nachází jedinečný most 

Rakotzbrücke.

 

 
 

           Délka: 21 km

Vlčí CYKLOSTEZKA
(WolfsRADWEG)

Od roku 2000 je možné v Lužici 

opět pozorovat vlky. (1) Přitom 

se zdálo, že v Německu jsou více 

jak 150 let vyhubeni. Cyklostezka 

dlouhá 43 km Vás povede jejich 

teritoriem. Na cestu se vydejte od 

Nisy a jeďte rybniční oblastí Nie-

derspreer Teichgebiet k Erlichthof 

v Rietschen (2). Ve skanzenu v rou-

bence Wolfsscheune se můžete o 

vlcích dozvědět řadu zajímavostí. 

Poté cesta vede až do Boxbergu/

O.L., kde se můžete zastavit u je-

zera Bärwalder See. Odtud již není 

daleko do cíle, do Findlingspark 

Nochten.

 

 
 

           Délka: 43 km

STEZKA okolo přehrady
(Stausee-RUNDWEG)

Parkoviště „Alte Schäferei“ je 

ideálním výchozím bodem pro tra-

su v délce 20 km okolo přehrady 

Quitzdorf. (1) Idylickou chráněnou 

krajinnou oblastí Vás cesta povede 

do obce Sproitz. Malí i velcí se mo-

hou vyřádit na hřišti KNAX-Abend-

teuerspielplatz, než cesta bude 

pokračovat do obce Kollm. Zde 

můžete rybařit nebo si prohlédn-

out přehradu na kanoi. Na zpáteční 

cestě se zastavte v obci Diehsa. Za 

návštěvu stojí místní kostel (2) ze 

14. století i památkově chráněné 

náměstí, které dodnes připomíná 

středověk.

 

 
 

           Délka: 20 km

OKOLO jezera Bärwalder See

Na okružní cestu okolo největšího 

jezera v Sasku (1) se vydejte z 

Boxbergu/O.L. a jeďte do Klitten. V 

přístavišti v Klitten si můžete proh-

lédnout areál přístavu a z majáku 

lze pozorovat sportovce provozující 

vodní sporty. Poté pokračujte do 

Uhyst. Doporučujeme zastávku u 

zámku a přilehlého parku v Uhyst 

nebo na ostrově Spreeinsel, kde 

se nachází zasněný zámek Spree-

schlösschen. Zážitkem je i pěší túra 

mez lamami v Safariwildrevier (2). 

Cyklostezka Vás dále povede okolo 

památníku Merzdorf/Schöpsdorf 

přes nový most pro cyklisty a pěší 

zpět k výchozímu místu Boxberg/

O.L.

 

 
 

           Délka: 26 km

OKOLO jezera Berzdorfer See

Jezero Berzdorfer See (1), které se 

nachází před branami Görlitz, je 

místem přitahujícím návštěvníky 

z blízka i daleka. Okružní stezka 

dlouhá asi 24 km Vás mimo jiné 

povede okolo kostela Erlöserkirche 

v Kunnerwitz a idylickou „horskou 

vískou“ Jauernick-Buschbach. Od-

tud se Vám naskytne jedinečný 

výhled na jezero. Pláže zvou v létě 

k osvěžení v průzračné vodě. Také 

v chladných dnech Vám jezero 

učaruje svým šarmem. Obrovské 

kolesové rypadlo v Hagenwerderu 

(2) připomíná těžbu hnědého uhlí, 

která zde dříve probíhala.

 

 
 

           Délka: 24 km

STEZKA Kreisbahn-RADWEG

Chcete-li poznat region okolo Gör-

litz, nabízí se 14 kilometrů dlouhá 

cyklostezka Kreisbahn mezi Görlitz 

a obcí Königshain v Königshai-

ner Berge. Podél bývalé železnice 

Vás cesta povede z Görlitz přímo 

k zámku v Königshainu. (1) Krás-

ný zámecký komplex si určitě 

prohlédněte. V Königshainu můžete 

kolo vyměnit za turistickou obuv a 

zdolat vrchol Hochstein nebo se vy-

pravit k zatopeným kamenolomům 

v pohoří Königshainer Berge. Zasta-

víte-li se u Muzea těžby žuly (Grani-

tabbaumuseum) (2), získáte mno-

ho informací o těžbě žuly, která zde 

dříve probíhala.

 

 
 

           Délka: 14 km

CYKLOSTEZKA Odra-Nisa

 

 
 

           Délka: 630 km

Stará města s pestrou historií, jedinečnou blízkost přírodě, romantické parky 

a zahrady i zasněná místa si můžete užít na cyklostezce (1) dlouhé zhru-

ba 630 km a vedoucí od pramene Nisy v Nové Vsi nad Nisou v severních 

Čechách k přírodnímu parku na ostrově Usedom. Téměř čtvrtina skvěle 

vybudované trasy prochází saským územím. Měli byste si naplánovat zas-

távky ve středověkém městě Žitavě, u kláštera St. Marienthal v Ostritz a 

německo-polském městě Görlitz/Zgorzelec (2). Chtěli byste část cesty ab-

solvovat lodí? V Rothenburgu/O.L. můžete z kola na loď přestoupit. Než Vás 

cyklostezka zavede do Braniborska, musíte se bezpodmínečně zastavit v 

překrásném lázeňském městě Bad Muskau a jeho parku. Uprostřed UNESCO 

Global Geoparku Muskauer Faltenbogen nabízí cyklostezka v Parku Muskau 

(3), zapsaném na seznamu UNESCO, překrásné pohledy, výhledy a zasněné 

krajinné útvary. V zámku Neues Schloss můžete navštívit poutavé výstavy, 

např. o knížeti Hermannovi von Pückler-Muskau. Po této zastávce Vás cyk-

lostezka povede podél Nisy, později podél Odry až Baltskému moři.

Žabí cyklostezka
(Frosch-RADWEG)

 

 
 

           Délka: 260 km

Žabí cyklostezka Vás se svými zhruba 260 kilometry povede napříč severní 

částí Horní Lužice. Začněte svůj cyklovýlet v Bad Muskau a vychutnejte si 

nejprve Park Muskau, jedinečný německo-polský zámecký a parkový kom-

plex, zapsaný na seznamu UNESCO. Z Bad Muskau do Weißwasser/O.L. si 

můžete odpočinout při jízdě Lesní železnicí Muskau (1) a vychutnat si kra-

jinu geoparku Muskauer Faltenbogen (2), zapsaného na seznamu UNESCO. 

Z Weißwasser/O.L. se vyplatí zajet si lesní železnicí do rododendronového 

parku v Kromlau. (3) Následně Vás Vaše cyklotrasa provede územím Srbů. 

Odsud pochází staré tradice a zvyky. Více se o nich můžete dozvědět při zas-

távce v Srbském kulturním centru Schleife. Na kole budete dále pokračovat 

Lužickou jezerní krajinou. Pozoruhodné přírodní úkazy si vychutnáte v 

biosférické rezervaci UNESCO Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků. 

Využijte čas například na pozorování orla mořského. (4) Než se vrátíte 

zpět do Bad Muskau, povede Vás cyklostezka kolem řady malých i velkých 

pamětihodností.

TRASA Neisseland

 

 
 

           Délka: 150 km

Zhruba 150 kilometrů dlouhá okružní trasa Vás povede typickou kopcovitou 

krajinou Horní Lužice. Svou cestu začněte v Niesky. Zde byly ve 30. letech 

20. století vyrobeny první montované domy v Německu. Dodnes na tuto 

průmyslovou pozoruhodnost města poukazují obydlené dřevěné domy 

(2). Cesta na kole dále vede obcí Horka kolem opevněného kostela s vel-

mi zachovalou 700 let starou obranou zdí. Severně od Rothenburgu/O.L. 

se dostanete do krásné Chráněné krajinné oblasti Dolní Sprévy s mnoha 

rybníky. Odsud to není daleko do Erlichthof Rietschen. Osada roubenek (3) 

je skanzenem s řadou řemesel a gastronomických nabídek. Bezpodmínečně 

byste se měli zastavit v největším parku bludných kamenů v Evropě, ve Find-

lingspark Nochten (4). V každou roční dobu zde kvetou jiné rostliny. Cestou 

biosférickou rezervací zapsanou na seznamu UNESCO Vás cyklostezka pove-

de až k zámku Krobnitz. (1) Zde žil pruský říšský ministr války hrabě Alfred 

von Roon. Na zpáteční cestě do výchozího místa Niesky pojedete ještě ko-

lem zámku Königshain a pohoří Königshainer Berge.

Saská MĚSTSKÁ STEZKA
(Sächsische STÄDTEROUTE)

 

 
 

           Délka: 345 km

Saská městská stezka spojuje svou délkou 345 kilometrů mnoho měst od 

německo-polské hranice v Görlitz až po zemskou hranici s Durynskem. 

Východně od Drážďan, na zhruba 120 kilometrech stezka prochází čtyřmi 

ze šesti měst, která v roce 1346 založila Hornolužické Šestiměstí jako spo-

lek ochrany a vzdoru – Görlitz, Löbau, Bautzen a Kamenz. Na svou cestu po 

kvalitně vybudované, lehce kopcovité stezce se vydejte nejlépe z Görlitz. 

(1) Až se dosyta pokocháte jedinečným městem na Nise s jeho téměř 4.000 

památkami, středověkými domy halového typu, překrásnými barokními 

stavbami a městskými částmi vybudovanými ve stylu „Gründerzeit“ (ob-

dobí 2. pol. 19. st. – pozn. překladatele), dovede Vás cyklostezka do Löbau. 

Kdo má dostatek síly v nohách, může se vydat oklikou do malého městečka 

Bernstadt an der Eigen (2) a na jeho náměstí si prohlédnout kašnu Erdach-

senbrunnen.

Po příjezdu do Löbau byste rozhodně neměli vynechat návštěvu vyhlídkové 

věže König-Friedrich-August-Turm (4) na vrcholu Löbauer Berg, jediné do-

chované litinové rozhledny v Evropě. Poté Vás cesta povede do města věží, 

do Bautzen (3), a do Lessingova města Kamenz.

CYKLOSTEZKA knížete Pücklera
(Fürst-Pückler-RADWEG)

 

 
 

           Délka: 500 km

Cyklostezka knížete Pücklera svými zhruba 500 kilometry spojuje rozmani-

té výletní cíle v saské, braniborské a polské Lužici. Cyklostezka přitom vede 

okolo jedinečných parků, průmyslových památek, krajinou povrchové těžby 

a Spreewaldem. 

Cyklostezka byla pojmenována podle knížete Hermanna von Pückler-Mus-

kau, významného zahradního umělce 19. století. Kromě Parku Muskau v Bad 

Muskau (3) vytvořil překrásný, pouze 60 kilometrů vzdálený Park Branitz (1) 

v blízkosti Cottbusu. S oběma parkovými komplexy se seznámíte cestou. 

Mimo to cyklostezka vede Lužickou jezerní krajinou. Ještě před několika lety 

zde probíhala těžba hnědého uhlí. Čeká na Vás jedinečná jezerní krajina, 

zvoucí k plavání, koupání a vodním sportům. Jakmile dorazíte do Spreewal-

du (2), sestupte z kola a vychutnejte si jízdu na člunu po četných romanti-

ckých kanálech. Původní vesnice lákají k odpočinku a relaxaci.

Schleifer Kirchspiel

Okružní cyklostezka, dlouhá 27 

kilometrů, vede osmi srbskými ob-

cemi, nazývanými také Schleifer 

Kirchspiel, je ukázkou tradičního 

života malého slovanského náro-

da. Vhodným výchozím místem 

pro okružní cyklotrasu je Schleife 

se Srbským kulturním centrum a 

raně gotickým evangelickým koste-

lem. Cyklostezka Vás povede okolo 

lesního jezera Groß Düben, jezera 

Halbendorfer See a Trebendorfu. 

O životě Srbů a jejich zvyklostech 

se mnohé dozvíte při návštěvě 

tradičního statku Njepila-Hof v Roh-

ne. Velké množství zážitků můžete 

vstřebat po návratu do Schleife.

 

 
 

           Délka: 27 km

Tour
1

Tour
9

Tour
3

Tour
11

Tour
16

Srbské imprese
Serbske impresije

Tato tematická cyklostezka vede 

sídelním územím Srbů/Vendů na 

východě Saska a jihu Braniborska. 

Dvojjazyčnost, živé tradice, zvyky, 

srbskou lidovou slovesnost a kroje 

nejlépe poznáte na slavnostech, v 

muzeích i ve všedním životě. Srbské 

kulturní centrum Schleife ukazuje 

rozmanitost schleifských krojů (1) a 

zdobených kraslic i postav srbských 

pověstí. Statek Njepila-Hof v Rhone 

(2) udržuje způsob života srbských 

sedláků z oblastí vřesovišť a tradiční 

řemesla.

www.tourismus-sorben.com

 

 
 

           Délka: 500 km

Vaše

1 2

3

Uprostřed Lužických hor v severních Čechách mezi městy Nový Bor 

a Cvikov se nachází malá obec Svor. Obklopena vrcholy Klíč (760 m 

n. m.), Rousínovský vrch (660 m n. m.) a Sokolík (500 m n. m.), kde si 

můžete skvěle odpočinout.

Kromě návštěvy osady Nová Huť se vyplatí zavítat také do osady 

Rousínov. Projděte se malebnou osadou s lidovými dřevěnými 

stavbami z první poloviny 19. století. Ve Svoru můžete také navštívit 

Kapli Nejsvětější Trojice z roku 1788, která je zapsána na seznamu 

kulturních památek České republiky. Ve středu obce se nachází i 

nejstarší kulturní památka obce – Mariánský sloup z roku 1715.

Svor – brána do Lužických hor
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Chcete být aktivní? Obcí vedou různé turistické stezky, jako 

Lužickohorská magistrála. Na tuto magistrálu můžete do Lužických 

hor vyběhnout i z nástupního místa ve Svoru. Kvalitně vybudované 

cyklostezky, jako Cyklostezka svaté Zdislavy (1. etapa: Nový Bor – 

Svor) nebo mezinárodní cyklostezka „Cesta k sousedům“, která spo-

juje město Nový Bor s německou obcí Lückendorf v Přírodním par-

ku Žitavské hory, lákají k cyklistice. Třetí nejvyšší vrchol Lužických 

hor, hora Klíč, je ze Svoru snadno dostupný pěšky. Roste zde, stejně 

jako u rozhledny Rotstein v oblasti Neisseland, lilie zlatohlávek, je-

den z nejnápadnějších evropských druhů lilií. Po dosažení vrcholu 

se Vám otevře překrásný výhled na krajinu Lužických hor, Ralskou 

pahorkatinu, Českého středohoří a Českosaského Švýcarska.

www.obecsvor.cz ∙ www.naucnastezkasvor.cz

© Helmar Schulze

Sever oblasti NEISSELAND Vám nabízí celou řadu zážitků. Region 

okolo Bad Muskau utváří hned tři významné parkové a zahrad-

ní areály. Park Muskau, zapsaný na seznamu UNESCO, Vás zavede 

do překrásného německo-polského parku. Vychutnejte si rozsáh-

lé louky, majestátní stromy, klikaté cesty, idylická jezera a řeky, i 

jedinečné mosty a stavby. Na výstavách v zámku Neues Schloss (4) 

a při prohlídce parku se dozvíte mnohé o vzniku parku v 19. století.

Přitažlivý protiklad představuje lužický Findlingspark Nochten. 

Více než 7.000 bludných kamenů bylo poskládáno do nádherného 

parkového a zahradního komplexu, který si nejvíce vychutnáte při 

pěší návštěvě. Na ploše o rozloze zhruba 20 hektarů můžete obdi-

vovat mírné vyvýšeniny, krásné vodní toky, úžasné výhledy a stále 

se měnící krásu květů.

Kromě toho byste určitě měli navštívit Park Kromlau. Patří k 

největším rododendronovým parkům v Německu. Svou rozlohou 

zhruba 200 hektarů patří k nejrozsáhlejším parkovým areálům v 

Sasku. Fascinující stavbou je most Rakotzbrücke. Most přes jezero 

Rakotzsee, postavený z čedičových kamenů a valounů, se často ob-

jevuje jako motiv na pohlednicích nebo svatebních fotografiích či 

snímcích z dovolené.

Mimořádným zážitkem se pro Vás může stát jízda Lesní železnicí 

Muskau. Malá, bývalá průmyslová železnice s rozchodem 600 

milimetrů, jezdí mezi Weißwasser/O.L., Bad Muskau, Kromlau a 

Komunikačním centrem ochrany přírody „Turm am Schweren Berg“ 

(2) ve Weißwasser/O.L.

Zajímavostí také je, že se nacházíte v jedinečném geologickém re-

gionu. V poslední době ledové, před zhruba 400.000 lety, právě zde 

končil jazyk ledovce. Takto vytvořená moréna zformovala dnešní 

krajinu. Zaměříte-li se na to, rozpoznáte kopcovité útvary a mnoho 

zbarvených vod. Nejvíce si Global Geopark Muskauer Faltenbogen 

(1), zapsaný na seznamu UNESCO, užijete s průvodcem geoparku 

nebo při návštěvě Muzea Sagar (3).

Na jihu oblasti NEISSELAND na Vás čeká výrazně hornatější a tím 

pádem také rozmanitější krajina. K tomu patří Königshainer Ber-

ge, nacházející se nedaleko Görlitz. Výletním místem, které lze jen 

doporučit, je obec Königshain, která leží uprostřed tohoto malé-

ho žulového pohoří. Navštivte překrásný zámecký komplex nebo 

se pěšky vydejte na vrchol Hochstein a k původním lomovým 

jezerům. (2) Cestou můžete načerpat informace o dřívějších dílnách 

a způsobech těžby žuly v Muzeu těžby žuly Königshain (Granitab-

baumuseum). Nedaleko se nachází Rotstein, jedna z „nejkrásnějších 

hor“ Horní Lužice. Rotstein s nadmořskou výškou 455 m je nejstarší 

chráněnou krajinnou oblastí v Sasku. Objevte při své túře 530 

různých druhů květů, mezi nimi také květy vzácných lilií. Z rozhled-

ny na vrcholu se Vám naskytne nádherný výhled na Horní Lužici. Za 

dobrého počastí uvidíte až do Jizerských hor a Krkonoš v Česku. 

V bezprostřední blízkosti Rotsteinu se nachází Reichenbach/O.L. V 

městě na VIA REGIA byste měli navštívit krásný zámek v Krobnitz 

a husitskou bránu. Vydejte se po VIA REGIA na východ, dostanete 

se do jednoho z nejkrásnějších měst Německa. Görlitz (1) Vás uvítá 

jedinečnou atmosférou a mnoha skvělými akcemi. Díky svým téměř 

4.000 stavebních památek ze všech období středoevropského vý-

voje osídlení je město na Nise památkou o největší plošné rozloze v 

Německu. Při prohlídce města se vydáte na cestu dějinami. Symbo-

lem města je 420 m vysoký vrchol Landeskrone, z jehož rozhledny 

si můžete vychutnat okolní krajinu. Přímo před branami města se již 

několik let rozkládá jezero Berzdorfer See. Kde dříve probíhala těžba 

uhlí, můžete dnes jezdit na kole, in-linech, běhat, plachtit nebo se 

koupat nebo si pouze vychutnávat přírodu.
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Certifikovaná turistická informační střediska

Turistická informační kancelář

na místě

Zoo Naturschutz-Tierpark Görlitz

Dorfmusem Markersdorf



Zážitková cyklistika

NEISSELAND

mezi Parkem Muskau v Bad Muskau,

zapsaném na seznamu UNESCO,

a evropským městem Görlitz/ Zgorzelec

Měřítko: 1 : 100.000

Lesní železnice Muskau

Cyklisté u Nisy

Akvapark Erlebniswelt Krauschwitz

Cyklisté na cyklostezce Odra-Nisa

Panda červená v Naturschutz-Tierpark v Görlitz

Pohled na Rotstein

Bernstadt auf dem Eigen

Helmar Schulze

Další nabídky a informace na:

www.neisseland.de
Berlin

NEISSELAND


