TRASA:

FG 1C

Miasto Gorzów Wielkopolski

Filharmonia
Gorzowska

0 km*



Filharmonia Gorzowska to
miejska instytucja kultury. Jej
gmach położony jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, przy ulicy Dziewięciu Muz.
Do imprez cyklicznych organizowanych przez Filharmonię
należy m.in. cykl niedzielnych koncertów familijnych.
W 2017 r. w organizowanych
przez Filharmonię koncertach
udział wzięło 39 tys. osób. Filharmonia jest obiektem kompleksu gorzowskiego Centrum
Edukacji Artystycznej. Budowa
obiektu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska została zrealizowana ze środków budżetu
Miasta oraz przy wsparciu funduszy RPO w 2011 r. Współcześnie integralną częścią infrastruktury Centrum
jest kompleks szkół artystycznych oraz Dolina Muzyczna – naturalna, zewnętrzna widownia wydarzeń
plenerowych, parking podziemny oraz Aleja Dziewięciu Muz. Do dyspozycji gości jest dziedziniec wypoczynkowy otwarty, szatnia, bufet dla publiczności oraz foyer górne i dolne.
Informacja: Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10,
66-400 Gorzów Wlkp., www.filharmoniagorzowska.pl, sekretariat@filharmoniagorzowska.pl
TRASA:

FZ 2A

Miasto Zielona Góra

Winny Gród,
Miasto Bachusa

ok. 2 km*



Położenie: Zielona Góra jest położona w zachodniej Polsce,
na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu, gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski. Usytuowane jest
na siedmiu wzgórzach pomiędzy Odrą a Bobrem.
Trasa: Palmiarnia – Winny Park – ul. Podgórna – pl. J. Piłsudskiego – ul. Bankowa – al. Niepodległości – ul. S. Żeromskiego – ul. A. Mickiewicza – ul. Mariacka – Stary Rynek –
ul. Krawiecka – Wieża Łazienna – ul. Masarska – ul. Kościelna
– ul. Ciesielska – ul. Kupiecka – ul. Wrocławska – palmiarnia.
Warto zobaczyć: • konkatedrę pw. św. Jadwigi z XIII w., jest
najstarszym zabytkiem architektonicznym w mieście • kościół pw. MB Częstochowskiej, szachulcowy z lat
1743-1777 r. • kościół pw. Najświętszego Zbawiciela z lat 1915-1917 • ewangelicki kościół Jezusowy
z lat 1909-1911 • kaplicę pw. MB Królowej Polski • kościół pw. Najświętszej Marii Panny zwany kaplicą
na Winnicy z XIV w. • cmentarz żydowski, ul. Wrocławska 60a, z 1814 r.: dom pogrzebowy, ogrodzenie
murowane • fragmenty murów obronnych z XIV w. • Wieżę Łaziebną – Głodową z XV w., jest pozostałością po średniowiecznym systemie obwarowań miejskich • ratusz w swej głównej części z wieżą
powstały w XV w. • liczne domy z XVIII/XIX i pocz. XX w. • zespół produkcyjno-gospodarczy dawnej
winiarni z XIX/XX w. • zespół dawnych tkalni z XIX w. • zespół fabryk włókienniczych • budynki wytwórni win • palmiarnię powstałą w 1961 r. • rzeźbę Josefa Thoraka „Konik i chłopiec” z 1936 r. • liczne
rzeźby Bachusa rozsypane po mieście.
Informacja: Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1,
65-067 Zielona Góra, tel. 68 323 22 22, turystyka@zielona-gora.pl, www.cit.zielona-gora.pl
TRASA:

FZ 2B

Miasto Zielona Góra

W Palmiarni
na Winnym Wzgórzu

ok. 0,7 km**



Trasa: Do Palmiarni Zielonogórskiej warto podjechać z parkingu (ul. Piaskowa lub górny parking ul. G. Zarugiewicza).
Palmiarnia jest dostępna dzięki windzie na wszystkich
poziomach. Warto wybrać się na spacer pośród winnic i do
pobliskiego parku. Palmiarnia Zielonogórska położona jest
w centrum Zielonej Góry na szczycie Winnego Wzgórza. Otoczona jest Parkiem Winnym porośniętym winoroślami. Jest
najbardziej rozpoznawalną atrakcją turystyczną miasta i województwa lubuskiego. Składa się z oszklonego pawilonu oraz
domku winiarza. W palmiarni rosną rośliny egzotyczne (ponad
200 gatunków). Unikatem jest znajdująca się w jej wnętrzu palma daktylowa. Oprócz egzotycznych roślin
i zwierząt palmiarnia posiada restaurację, w której są organizowane imprezy kulturalne i okolicznościowe.
Zielona Góra znana jest jako polska stolica wina. Bogate tradycje produkcji wina w przeszłości obecne
były w gospodarce i krajobrazie przestrzennym, a dziś odżywają w mieście. Pierwsza wzmianka o uprawie winorośli pochodzi z 1314 r. Początkowo winną latorośl uprawiali zakonnicy. Za ich przykładem
winnice zaczęła zakładać szlachta i arystokracja, a długo po nich zwykli mieszkańcy. Oficjalnym miejskim świętem „Winobranie” stało się w 1852 r. Co roku turystów po Zielonej Górze oprowadza bóg wina
Bachus wraz ze swoją świtą. Goście mogą napić się miejscowego trunku, posłuchać muzyki i skorzystać
z bogatej oferty kulturalnej.
Informacja: ul. Wrocławska 12A, 65-427 Zielona Góra, tel. 68 478 45 50, www.palmiarnia.net.pl,
Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Filia w Palmiarni, ul. Wrocławska 12A,
65-427 Zielona Góra, tel. 780 576 841, turystyka2@zielona-gora.pl, www.cit.zielona-gora.pl
TRASA:

FZ 2C

Miasto Zielona Góra

W Muzeum Etnograficznym
z siedzibą w Ochli ok. 2 km** 

Na obszarze 13 ha zgromadzono i objęto ochroną ponad
60 zabytkowych obiektów architektury wiejskiej (wśród nich
dwa unikatowe: wieża winiarska z XVIII w. z Budachowa i najstarszy w Polsce drewniany obiekt mieszkalny z Potrzebowa
datowany na 1675 r.).
Informacja: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, 66-006 Zielona Góra, Ochla – Muzealna 5,
tel. 68 321 15 91, www.muzeumochla.pl
TRASA:

FZ 2D

Miasto Zielona Góra

wydarzenie cykliczne ok. 1 km*

Winobranie jest czołową imprezą miasta znaną w kraju jak i za
granicą. Wrześniowe święto związane jest z uwieńczeniem
prac przy zbiorach na winnicach. Jak co roku, święto zaczyna
się uroczystym przekazaniem kluczy do Miasta bogowi wina
i rozkoszy Bachusowi. Towarzyszy mu orszak hałaśliwych lecz
urodziwych Bachantek i nadużywający wina satyr.
Informacja: Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej ***, Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra,
tel. 68 323 22 22, www.cit.zielona-gora.pl

TRASA:

FMI 5B

Powiat międzyrzecki
Informacja: Ogród Botaniczny w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 50A, 65-392 Zielona Góra,
tel. 503 159 372, www.minizoo-zielonagora.pl
TRASA:

FZ 2F

Miasto Zielona Góra

Planetarium
WENUS

ok. 0,1 km*



Planetarium Wenus to przede wszystkim kopuła, pod którą
pokazywane są filmy w technologii fulldome. Obraz prezentowany w planetarium charakteryzuje się wysoką rozdzielczością 4K i kątem widzenia 180 stopni. Ponadto niektóre pokazy
przystosowane są do projekcji w 3D. W skład Centrum Nauki
Keplera wchodzą Planetarium Wenus i Centrum Przyrodnicze.
Centrum funkcjonuje w strukturach Zielonogórskiego Ośrodka
Kultury. Pierwotnie budynek planetarium był kinem Wenus.
Wybudowany w 1961 r., działał przez 47 lat jako najchętniej odwiedzane kino w Zielonej Górze. Przez kilka lat ściany
na schodach kina Wenus służyły za miejsce wyznań, opisów zdarzeń, rysunków zabawnych i smutnych.
W roku 2008 kino zamknięto, natomiast w roku 2015 otwarto w jego podwojach Planetarium Wenus.
W skład Planetarium wchodzą dodatkowe atrakcje: Ekspozycja astronomiczna „Układ Słoneczny”, w tym system do projekcji multimedialnych na sferycznym ekranie (kuli), stanowiska poświęcone planetom Układu
Słonecznego i Księżycowi oraz meteorytom, a także słynnemu astronomowi – Johanesowi Keplerowi • Laboratorium Optyczne „Jaskinia Światła” składające się z 8 stanowisk, m.in.: Radiometru Crookesa (wiatraczek
słoneczny), Krążka Newtona, Zestawu demonstracyjnego optyki geometrycznej, Zestawu demonstracyjnego optyki falowej, Rozszczepienia światła białego przez pryzmat itp., pozwalających poznać różne zjawiska
optyczne • Kolekcja kamieni z kosmosu – meteorytów. W trzech gablotach zaprezentowanych zostało ponad
100 okazów o łącznej wadze blisko 20 kg, które przybyły do nas z różnych zakątków Układu Słonecznego.
Informacja: Planetarium Wenus, ul. gen. W. Sikorskiego 10, 65-454 Zielona Góra, tel. 693 891 680,
www.planetariumwenus.pl, pw@centrumnaukikeplera.pl
TRASA:

FGW 3A
Powiat gorzowski

Kostrzyn nad Odrą

Niezapomniana przyroda

ok. 2 km*



Położenie: Kostrzyn nad Odrą położony jest u ujścia Warty
do Odry, w zachodniej części Kotliny Gorzowskiej.
Trasa: Centrum Handlowe BP i delikatesy przy ul. Spichlerzowej – ul. J. Kostrzyna – ul. Królewska – Zaułek Kominiarski
(Pruski Fort) – ul. Tkacka – ruiny Zamku Krzyżackiego i kostrzyńskiej starówki – rzeka Odra – granica z Niemcami – pl.
Zamkowy – ul. Gimnazjalna lub ul. Berlińska – parking.
Warto zobaczyć: fortyfikację Twierdzy Kostrzyn z lat 1537–1568, przebudowaną w XIX w. zamek w ruinie z poł. XVI w. • ruiny kościoła mariackiego z 1396 r. na starym mieście • poewangelicką kaplicę
cmentarną, ob. rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z przełomu XIX/XX w., ul. Kardynała
S. Wyszyńskiego 2 • dwa spichlerze zbożowe z ok. 1930 r. ul. Prosta • cmentarz żydowski.
Informacja: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 95 727 81 24
TRASA:

FGW 3B
Powiat gorzowski

Przystanek Woodstock –
Poland Rock Festival

ok. 0,4 km*



Przystanek Woodstock to ogromny letni festiwal muzyczny
organizowany na przełomie lipca i sierpnia w Polsce, w Kostrzynie nad Odrą. Artyści występują w jego czasie na czterech
scenach: Dużej, Małej, Viva Kultura i scenie ASP. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe,
finałowe działania. Na każdym Przystanku Woodstock występuje kilkadziesiąt zespołów z Polski i świata.
Od kilkunastu lat Fundacja organizuje przesłuchanie chętnych zespołów, które chcą zaprezentować się
przed ogromną publicznością. W związku z tym każda kapela może wysłać swoją płytę. Jurek Owsiak to
dyrygent Orkiestry i postać, która sprawia, że Woodstock ma swój niepowtarzalny klimat.
Informacja: www.woodstockfestival.pl

TRASA:

FGW 3C
Powiat gorzowski

Ujście Warty

w stronę dzikiej przyrody

ok. 5 km**



Jest to ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem”, która prowadzi betonową drogą przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenów
lęgowych ptaków. Na trasie umieszczono tablice informacyjne, wiatę
z ławkami oraz czatownię obserwacyjną. Optymalny termin korzystania ze ścieżki: kwiecień-wrzesień. Na trasie ścieżki możemy dostrzec:
rzadkie i często zagrożone wyginięciem gatunki ptaków, m.in.: ohar,
ostrygojad, rycyk, bielik, rożeniec, krakwa; życie w kolonii mew i rybitw, gniazdowanie zespołowe kilku gatunków ptaków; drapieżne ptaki terenów podmokłych; wodzenie
młodych przez czajki, ohary, gęsi; strategie obrony lęgu u ptaków gniazdujących na terenach otwartych.
Dojazd: W Słońsku dojeżdżamy do ronda, a dalej kierujemy się zgodnie ze wskazaniami drogowskazów.
Dojeżdżamy do tzw. „betonki”, gdzie znajduje się początek ścieżki.
Informacja: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzno 1, 69-113 Górzyca, tel. 95 752 40 27,
www.pnujsciewarty.gov.pl
TRASA:

FKR 4A

Powiat krośnieński

Krosno Odrzańskie –
Na piastowskim szlaku

ok. 2 km*



Położenie:. Krosno Odrzańskie położone jest w Dolinie Środkowej Odry, nad Odrą u ujścia Bobru.
Trasa: Parking przy kościele św. Jadwigi Śląskiej – fara maryjna
– ul. K. Marksa – ul. Ariańska – ul. Szkolna (Centrum„Zamek”) –
ul. Słoneczna – bulwar nad Odrą (marina i przystań dla statków)
– most na Odrze – ul. WOP – ul. Kościelna – ul. K. Świerczewskiego – most na Odrze – ul. 22 lipca – ul. K. Marksa (parking).
Warto zobaczyć: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła • kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej – fara maryjna
z XVIII w. • budynek poklasztorny z XVIII wieku, ul. Szkolna 4 • zamek piastowski w ruinie • przyziemie
spichrza zamkowego z lat 1642-1650 • mury obronne – miejskie • domy z XVIII/XIX w.
Informacja: Punkt IT, Zamek Piastowski, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 89 94,
www.cak-zamek.pl
TRASA:

FKR 4B

Powiat krośnieński

Gubin Miasto transgraniczne
ok. 2,4 km* 


Położenie: miasto położone na prawym brzegu Nysy Łużyckiej i do 1945 r.
było wschodnią częścią miasta Guben.
Trasa: Parking – ul. Westerplatte (ruiny katedry) obok odrestaurowana Biblioteka Miejska i ratusz) – ul. B. Prusa do ul. 3 Maja – rondo – na most przez rzekę
Lubszę – ul. Królewska (kościoła św. Trójcy) – ul. Grunwaldzka – ul. Piastowska
(Wyspa Teatralna) – elektrownia wodna i Dom Turysty PTTK – ul. Chopina –
planty i park – ul. Kopernika (Baszta Bramy Ostrowskiej – ul. Westerplatte na parking przy ruinach katedry.
Warto zobaczyć: miasto w obrębie ulic: Piastowska – Nadbrzeżna – Roosevelta – 3 Maja • katedrę
–kościół parafialny – farny pw. Świętej Trójcy, z poł. XV i XVI w. • mury obronne z basztami, wieżami
z XIV-XV w. • wieżę Bramy Ostrowskiej • wieżę Dziewiczą • ratusz.
Informacja: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 3-go Maja 2, 66-620 Gubin, tel. 68 455 81 62,
www.spzg-gubin.pl, Transgraniczne Centrum Marketingu Euromiasta Gubin-Guben*, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gubin 66-620, tel. 68 359 00 89, www.info.gubin-guben.eu

FKR 4C

Powiat krośnieński



Spływ Międzyrzecz – Obrą

i Paklicą z Międzyrzecza do Bledzewa
ok. 1, 2, 3 dniowe***
lub Trzciela

Krzesiński Park Krajobrazowy,
W dorzeczu Odry i Nysy Łużyckiej

ok. 22,5 km***



Położenie: Krzesiński Park Krajobrazowy położony jest w dorzeczu Odry i ujścia Nysy Łużyckiej do Odry.
Objazd po parku warto rozpocząć od miejscowości Kłopot
(muzeum Bociana Białego) dalej w kierunku NW warto podjechać do ruin mostu nad Odrą z widokiem na Eisenhuttenstadt. Stąd wrócić przez Rąpice, Krzesin, Bytomiec, Połęcko na
przeprawę na Odrze.
Warto zobaczyć: „Bociania” wieś Kłopot. Jedna z najliczniejszych w Polsce zachodniej kolonii lęgowej
bociana białego (w latach 80-tych XX w. 33 zajęte gniazda). Badania nad liczebnością kolonii prowadzone
są od 1968 r. • Muzeum Bociana Białego w Kłopocie.
Informacja: Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 25

Położenie: Międzyrzecz, dolina Obry, w miejscu ujścia do niej Paklicy.
Trasy kajakowe sugerujemy rozpocząć na Obrze z Międzyrzecza lub miejscowości obok – Św. Wojciech z przystani kajakowej
u pana Stanisława Capa. W zależności od rodzaju grupy, stopnia
niepełnosprawności trasy mogą być 2 – 3 godzinne rzeką Obrą
w kierunku Bledzewa lub 2 – 3 dniowe aż do Skwierzyny – ujście
Obry do Warty. Trasa wiedzie meandrami Obry pośród pól i lasów
przez jezioro Bledzewskie. Po drodze wiele możliwości na zatrzymanie się w gospodarstwach agroturystycznych i na licznych polach biwakowych. Zawsze przy osobach z grupy ON wymagany jest opiekun w pełni sprawny.
Informacja: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 30.
Agencja Usługowa Stanisław Cap, Św. Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz, tel. 696 438 127, www.obra.pl
TRASA:

FMI 5C

Powiat międzyrzecki

Międzyrzecz –

św. Wojciech – Bobowicko

ok. 14 km***



Trasa z Międzyrzecza do Świętego Wojciecha warto rozpocząć
przy ratuszu (liczne parkingi). Udajemy się sprzed ratusza w prawo
ul. 30 Stycznia przez skwer i w lewo w ul. Waszkiewicza. Ok. 150 m
do mostu na rzece Obra i za mostem skręcamy w lewo w ul. Winnica. Po ok. 1,2 km docieramy do wsi Święty Wojciech i kościoła
o konstrukcji szkieletowej(droga dobrze utrzymana). Ze Świętego
Wojciecha warto wybrać się nad jezioro Bobowicko. Przy kościele
skręcamy w prawo i kładką przez rzekę Obra, ulicami S. Ozoga i Zamoyskiego po ok. 1 km, docieramy do zamku
królewskiego w Międzyrzeczu, Tu skręcamy w ul. Zachodnią, w lewo i drogą nr 137 kierunek na Pszczew po
ok. 4,5 km docieramy nad jezioro Bobowicko. Powrót do ratusza na parking tą samą drogą.
Warto zobaczyć: na półwyspie jeziora Bobowicko późnobarokowy pałac, siedziba rodu Dziembowskich.
Informacja: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 30
TRASA:

FMI 5D

Powiat międzyrzecki

Z Międzyrzecza
nad Jezioro Głębokie

ok. 12 km**



Położenie: Miasto rozbudowało się w kotlinowatym rozszerzeniu
doliny Obry, w miejscu ujścia do niej Paklicy. Położone w północnej
części Bruzdy Zbąszyńskiej na Pojezierzu Lubuskim. Położone na wysokości około 50 m n.p.m.
Trasę z Międzyrzecza nad Jezioro Głębokie warto rozpocząć przy ratuszu
(liczne parkingi). Udajemy się sprzed ratusza w prawo ul. 30 Stycznia przez
skwer i w lewo w ul. Waszkiewicza. Ok. 150 m do mostu na rzece Obra i za
mostem prosto starą drogą nr 3 równolegle do S3. Trasa ok. 6 km w jedną stronę, biegnie malowniczo pośród
lasów i wzgórz morenowych. Cała trasa doskonale przygotowana dla w-skersów i handbeików. Nad jeziorem
ośrodek wypoczynkowy z pensjonatem i pełną infrastrukturą przygotowaną dla osób niepełnosprawnych. W tym
pokoje, toalety, restauracja z podjazdami. Do Międzyrzecza wracamy tą sama drogą.
Informacja: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 30,
Pensjonat pod Strzechą, tel. 601 576 593, www.hotelduet.com
TRASA:

FMI 5E

Powiat międzyrzecki

Nurkowanie
w Jeziorze Głębokie

0 km***



Położenie: Jezioro położone jest ok. 5 km na północ od Międzyrzecza, na terenie Pojezierza Lubuskiego. W pobliżu jeziora
przebiega droga krajowa nr 3. Leży na terenie zlewni rzeki Obry
i nie posiada odpływu. Brzegi jeziora porastają lasy iglaste.
Północne i południowe są podmokłe i bagniste. Na wyższym,
wschodnim brzegu przy drodze nr 3 znajduje się duży kompleks wypoczynkowy. Ulokowanych jest tu kilka ośrodków posiadających kąpieliska z pomostami, zajazd „Głębokie”, domki campingowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego
i leśne pole biwakowe. Jezioro ma I stopień czystości a widoczność jest nawet powyżej 10 m.
Polecamy dla osób niepełnosprawnych udział w przygodzie pt. Nurkowanie w jeziorze. Organizuje to na miejscu
nad jeziorem zespół instruktorów i specjalistów. Nurkowania są dostępne także dla osób na wózkach.
Informacja: Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nurkowe-Działalności Wodnej i Ekstremalnej EXTREME –DIVE
Jacek Michno, ul. Świerczewskiego 18, 69-210 Lubniewice, tel. 693 353 262 Jacek, 663 327 362 Szymon
TRASA:

FMI 5F

Powiat międzyrzecki

Skwierzyna –
Miasto otwarte

ok. 1 km*



Położenie: Miasto jest położone na pograniczu Pojezierza
Wielkopolskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, przy
ujściu rzeki Obry do Warty.
Trasa: Rynek – ratusz – ul. Piłsudskiego – ul. W. Jagiełły (kościół pw. św. Mikołaja) – ul. Niepodległości – ul. Mostowej
(planty wzdłuż rzeki Warty) – rynek.
Warto zobaczyć: układ urbanistyczny • późnogotycki kościół pw. św. Mikołaja z XV w. • obraz Matki Boskiej Klewańskiej na Wołyniu od XVII w. słynął z cudów • srebrną trumienkę z XVII w., ręcznej roboty, zawierająca relikwie św. Bonifacego Męczennika • kościół pw. Świętego Zbawiciela, jest to dawny zbór protestancki
z lat 1847-1854 • cmentarz żydowski z pocz. XIX w., ul. Międzyrzecka • spichlerz szachulcowy z początku
XIX w., trójkondygnacyjny budynek przy ul. B. Prusa 1 • ratusz skwierzyński, Rynek 1 • budynek poczty,
ul. 2 Lutego • „Dom nad Rzeką” z lat 20. lub 30. XX w., ul. Mostowa przy moście na Warcie • synagogę.
Informacja: Urząd Miasta ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, tel. 95 721 65 10, www.skwierzyna.pl
TRASA:

FMI 5G

Powiat międzyrzecki

MRU, Muzeum Fortyfikacji

i Rezerwat przyrody Nietoperek –
Świat militariów i fortyfikacji



Położenie: Międzyrzecki Rejon Umocniony (Festungsfront Oder-Warthe Bogen) to potężny system poniemieckich fortyfikacji, powstały w latach 30. XX w. na
pograniczu niemiecko– polskim. Położony jest w łuku
Odry i Warty oraz rozciąga na odcinku ok. 100 km. Najważniejszym elementem fortyfikacji jest system podziemnych tuneli wybudowanych w okolicach Międzyrzecza, o łącznej długości przekraczającej 30 km. Podziemia
stanowią element Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy
w Pniewie, przy którym zorganizowana jest całoroczna
trasa turystyczna.
Trasę rozpoczynamy w Pniewach. Wg zapewnień
dyrektora każda grupa w-skersów, która w liczbie ok.
8-10 osób zgłosi się z wyprzedzeniem (mail, telefon),
zostanie wpuszczona do sztolni na ok. 400 m. Pozostałe
osoby niepełnosprawne mogą zwiedzić część muzealną
w Pniewach i na zewnątrz – możliwość dotarcia do bunkrów wózkiem.
Informacja: Międzyrzecki Rejon Umocniony, Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy,
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 741 99 99,
tel. 509 868 965, www.bunkry.nazwa.pl
TRASA:

FMI 5H

Powiat międzyrzecki

Położenie: Pszczewski Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części województwa
lubuskiego i w zachodniej części województwa
wielkopolskiego, w środku trójkąta między Gorzowem, Zieloną Górą i Poznaniem, w pięknej krainie
północnej części Mezoregionu Bruzdy Zbąszyńskiej
i zachodniej części Pojezierza Poznańskiego. Obszar parku tworzą najbardziej wartościowe tereny
6 gmin: Pszczew, Przytoczna, Trzciel, Miedzichowo,
Międzychód i Międzyrzecz.
Trasa raczej może mieć charakter objazdowy np.
samochodem ze względu na brak przystosowań
dla wózków i handbików. Można także z miejscowości Trzciel odbyć spływ kajakowy rzeką Obra. To
jeden z piękniejszych odcinków jezior rynnowych
w Pszczewskim Parku Krajobrazowym.
Warto zobaczyć: Trzciel, Pszczew, Rokitno, Kamionną.
Informacja: Dyrekcja Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. F. Walczaka 25,
tel. 95 782 20 12, www.zpkwl.gorzow.pl

FNW 6A1
Powiat nowosolski

Nowa Sól –

ok. 2,5 km*



Miasto na fali!

Położenie: Nowa Sól jest położona w południowej części województwa lubuskiego, na lewym brzegu Odry na obszarze zachodniej części Wzgórz Dalkowskich (Pradolina Barucko-Głogowska).
Trasa: Kościół św. Antoniego – ul. Parafialna (parking) – ul. J.
Piłsudskiego – pl. Wolności – ul. S. Moniuszki (w prawo most podnoszony) – ul. Portowa – ul. Korzeniowskiego (wzgórze koncertowe i przystań dla statków, naprzeciwko wypożyczalnia kajaków na wyspie)
– ul. Arciszewskiego – ul. Kościelna (kościół pw. Michała Archanioła) – ul. Kuśnierska – ul. Parafialna.
Warto zobaczyć: zespół urbanistyczno-architektoniczny z XIX-XX w. • kościół pw. św. Michała Archanioła
z 1596 r. • kościół pw. św. Barbary z 1910 r. • zbór braci czeskich z 1747 r., ob. szkoła, ul. Wróblewskiego 6 • hotel z ok. 1900 r., ul. Wyzwolenia 12 • pałacyk z XIX/XX w., al. Zjednoczenia • browar z 1916 r.,
ul. Wrocławska 21 • zespół gazowni z poł. XIX w., ul. 9 Maja 9 • zespół fabryczny „Stara Huta”, ob. Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” • most podnoszony nad kanałem portowym z 1927 r. • ratusz • kościół
pw. św. Antoniego • zabudowę przemysłową z przełomu XIX i XX w.,m.in. Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Odra” Muzeum Miejskie.
Informacja: Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 459 03 00, www.nowasol.pl
TRASA:

FNW 6A2
Powiat nowosolski

Nowa Sól –

ok. 0,5 km*

Park Krasnala



Park Krasnala to znakomite miejsce dla dzieci i dorosłych do
spędzenia wolnego czasu i wypoczynku. Wstęp do parku jest
bezpłatny. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje. Aby
umilić czas spędzony w parku proponujemy skorzystać z placu
zabaw, mini zoo, parku wodnego, kawiarni. Dla najmłodszych
przygotowano w parku trzypoziomową konstrukcję do zabawy,
w której skład wchodzi: suchy basen z piłeczkami, zjeżdżalnia
tubowa (do basenu z piłeczkami), tor przeszkód, trampolina,
trzy mega zjeżdżalnie, salka urodzinowa.
Informacja: al. Wolności 11, 67-100 Nowa Sól, tel. 667 751 030,
www.park-krasnala.pl, info@park-krasnala.pl
TRASA:

FNW 6B
Powiat nowosolski

Bytom Odrzański –

ok. 1,2 km*

Wizytówka Ziemi Lubuskiej



Położenie: Miasto leży na lewym brzegu Odry (Środkowe
Nadodrze) w obrębie Pradoliny Barycko-Głogowskiej.
Trasa: Parking – rynek (ratusz) – ul. Dworcowa – ul. Kolbego (kościół św. Hieronima – ul. Kościelna – ul. Głogowska –
ul. Spacerowa (promenada nad Odrą) – ul. Wodna (taras widokowy po zburzonym moście) – ul. B. Krzywoustego – rynek.
Warto zobaczyć: gotycki kościół pw. św. Hieronima z XIV-XVII w. • ewangelicki kościół z XVIII w. • remizę straży pożarnej z 1764 r. • późnorenesansowy ratusz
z XVII w. • domy mieszczańskie z XVIII i XIX w. przy ul. Głogowskiej • zespół architektoniczny starówki
późnorenesansowe, barokowe, klasycystyczne i eklektyczne kamieniczki wokół rynku • hotel „Pod Złotym
Lwem” z 1711 r., Rynek 15/16 • fontannę kolumnową z końca XIX w. • port, marinę nad Odrą.
Informacja: Urząd Miasta, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 68 388 40 22, www.bytomodrzanski.pl
TRASA:

FNW 6C

Powiat nowosolski

Kożuchów –

Miasto zabytków o bogatej historii

ok. 1,2 km*



Położenie: Kożuchów położony jest w południowej części
województwa lubuskiego w powiecie nowosolskim.
Trasa: Parking (przy zamku) – ul. Zielonogórska – Baszta
Bramy Krośnieńskiej – ul. Spacerowa (fragmenty murów
obronnych) – ul.1 Maja – rynek – ul. Zielonogórska – parking.
Warto zobaczyć: zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta z poł. XIII-XIX w. • kościół pw. Oczyszczenia NMP • kościół pw. Świętego Ducha, kościół szpitalny
z XIV w. • park miejski z końca XIX w. • zamek z XIII-XIV w. ob. Centrum Kultury „Zamek” • mury
obronne z XIII i XIV w. • Basztę Krośnieńską • ratusz • wieżę kościoła ewangelickiego • figurę Maryjną
z 1736 r., na moście żagańskim • figurę św. Jana Nepomucena z 1715 r. w pobliżu Baszty Krośnieńskiej.
Informacja: Urząd Miejski w Kożuchowie, 67-120 Kożuchów, Rynek 1a, tel. 68 355 59 40 do 68,
www.kozuchow.pl
TRASA:

FNW 6D
Powiat nowosolski

Nowe Miasteczko –
Historia i zabytki

ok. 0,7 – 1 km*



Położenie: Miasto jest położone nad rzeką Biała Woda, przy
zbiegu drogi krajowej nr 3 Świnoujście – Jakuszyce.
Trasa: Rynek – ul. Głogowska – ul. Długa (kościół pw. Św. Marii Magdaleny – ul. Ogrodowa – ul. Długa – ul. Wąska (skwer
z ławeczkami) – ul. Zamkowa – ul. Wojska Polskiego – ul. Kościelna (kościół pw. Opatrzności Bożej) – rynek – parking.
Warto zobaczyć: zespół urbanistyczno-architektoniczny • kościół pw. św. Marii Magdaleny z XIV i XV/
XVI w., wyposażenie wnętrza barokowe – klasycystyczny kościół ewangelicki, ob. rzym-kat pw. Opatrzności Bożej, z lat 1784-1785 • fundamenty kaplicy z XV w. • renesansowy ratusz z XVII w., przebudowany
w XVIII i XIX w. • domy w rynku z XVIII, XIX i XX w. • cmentarz żydowski.
Informacja: Urząd Miejski Nowe Miasteczko, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko, tel. 68 388 81 54,
www.nowemiasteczko.pl

FNW 6E

Powiat nowosolski

Borów Wielki –

w winnicy Saint Vincent

ok. 0,5 – 1 km*



Winiarnia położona jest we wsi Borów Wielki koło Nowego
Miasteczka. Winnicę założono wiosną 2009 r., aby kontynuować tradycje winiarskie Zielonej Góry i regionu. Zajmuje
6,5 ha i nosi imię patrona winiarzy francuskich świętego
Wincenta – Saint Vincent. W winnicy uprawia się Riesling,
Pinot Gris, Gewurztraminer, Muscat Ottonel, Pinot Noir, Regent, Rondo. Zbiór wykonywany jest ręcznie, grona przewożone w skrzynkach, a wszystko po to, aby do winiarni dostarczyć owoce całe i nieutlenione. Winifikację
prowadzi się pod kontrolą specjalistów posiadających doświadczenie oraz wiedzę francuską. Priorytetem
winnicy Saint Vincent jest produkcja wysokiej jakości win, którymi można się delektować.
Informacja: Winnica Saint Vincent Agronomik Polska Sp. z o.o, Borów Wielki 57 E,
67-124 Nowe Miasteczko, tel. 68 388 89 40, www.winnicasaintvincent.pl

FNW 6F

Powiat nowosolski

Nowa Sól – Cigacice – Brody – Krosno
Odrzańskie spływ kajakowy (1, 2, 3,ok.4 dniowe)***
75 km



ok. 25 km***



FNW 6H
Powiat nowosolski

Położenie: Środkowa część Odry – od Nowej Soli do Krosna
Odrzańskiego.
Trasę kajakową sugerujemy rozpocząć z przystani w Nowej
Soli, ul. Portowa (parkingi i dobre zaplecze techniczne). Trasa
odrzańska przebiega przez najpiękniejsze obszary środkowej
Odry. Liczne miejsca postojowe: 1. prom Milsko – Przewóz,
2. Cigacice – Marina, 3. Prom Pomorsko– droga 281, 4. Prom
Brody – droga 280, 5. Krosno Odrzańskie – marina i przystań
dla statków przy starym mieście.
Na trasach kajakowych zawsze przy osobach z grupy ON wymagany jest opiekun w pełni sprawny.
Informacja: Spływy kajakowe Marek Konatkowski, 69-108 Cybinka, ul. Matejki 8, tel. 601 641 512,
www.makajak.pl
TRASA:

FNW 6G
Powiat nowosolski

Winnica Hiki
ok. 1 km* 


Winnica Hiki położona jest we wsi Bycz, nieopodal malowniczej
miejscowości Bytom Odrzański, który na przełomie XVII i XIX w.
należał do jednego z ważniejszych ośrodków winiarskich na
Dolnym Śląsku. Inspiracją do założenia winnicy było zamiłowanie do latorośli oraz odtworzenie lokalnej tradycji uprawy
winorośli i produkcji wina. Na powierzchni 1,3 hektara uprawianych jest wiele odmian szlachetnej winorośli (VitisVinifera)
– białe odmiany to m.in. Riesling, Gewurztraminer, natomiast
czerwone to Cabernet Sauvignon, Cabernet Coortis, Pinot Noir, Zweigelt, Dornfelder i Acolon. Winnica jest
idealnym miejscem na spędzenie wolego czasu w gronie rodziny i przyjaciół.
Informacja: Winnica Hiki, Katarzyna i Władysław HIKI, Bycz 34, 67-115 Bytom Odrzański,
tel. 509 28 01 92, 509 68 22 58, kasiahiki@interia.eu

Winnica Senator
ok. 1 km* 


TRASA:

FSU 9A

Powiat sulęciński

Rodzinna manufaktura to winnica, likiernia oraz pracownia
ceramiczna. Marzenia o winnicy zaczęliśmy realizować od
2005 r. W winnicy w Niedoradzu jest ponad 1000 krzaków
winorośli w 150 odmianach i klonach. Można spotkać tu
następujące odmiany: Syrach z Viognier, Gruner Veltliner,
Reberger. Są tu także odmiany z Rosji i Mołdawii takie jak
Biona, Liwandyjskij Czarnyj czy Cwietocznyj. Jest także nieco
zapomniana biała odmiana Malvazji, z której kiedyś robiono wino Małmazję. Znalazło się również miejsce
na popularną w Anglii odmianę Schönbuger oraz Riesling, Sylvaner i Tauberschwarz. W 2014 r., posadzono
odmiany Roter Riesling i Reberger na 2.ha winnicy w Zaborze. Pierwsze wina wyprodukowano w 2018 r.
W winnicy komponowane jest również ponad 100 innych napojów alkoholowych.
Informacja: Likiernia & Winnica Senator, Niedoradz, ul. Markiewiczowej 40, tel. 503 443 414,
www.manufakturasenator.pl
TRASA:

FSL 7A
Powiat słubicki

Słubice – Od pomnika Wikipedii

do Frankfurtu nad Odrą

ok. 2,5 km**



Położenie: Miasto położone jest przy granicy z Niemcami nad rzeką Odrą. Leży
na terenie Ziemi Lubuskiej między Pradoliną Warszawsko-Berlińską a Pradoliną
Toruńsko-Eberswaldzką, na Pojezierzu Lubuskim i w dolinie Odry Środkowej.
Trasa: Rondo przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza – ul. Jedności Robotniczej (parking) – pl. Przyjaźni – pl. Wolności – ul. Paderewskiego
– ul. Łokietka – ul. Kilińskiego – ul. Kochanowskiego – ul. Żeromskiego
– ul. Daszyńskiego (pomnik Wikipedii) – ul. Jedności Robotniczej. Warto wybrać się na stronę niemiecką
do Frankfurtu nad Odrą – trasa ok. 2 km – planty nadodrzańskie, kościoły, Lindenstraße.
Warto zobaczyć: kościół NMP Królowej Polski z 1775 r., ul. 1 Maja • kamienice z XVIII, XIX, i pocz.
XX w. • budynek „Czerwonego Folwarku” z XVIII w. przy ul. Folwarcznej • pałacyk z ok. 1900 r., przy
ul. Mickiewicza 3, Sąd Rejonowy • pałacyk z XIX w. przy ul. 1 Maja 12 (ob. Bank Pekao SA) • Galerię
„Jedynka” zwaną potocznie „ratuszem”, z końca XVIII w.
Informacja: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, tel. 95 737 20 00, www.slubice.pl
TRASA:

TRASA:

Pszczewski Park Krajobrazowy –
Bliżej przyrody

ok. 2 km*



TRASA:

ok. 0,4 km*

Spływ, grzybobranie i przyroda

Agroturystyka nad Wartą to gospodarstwo agroturystyczne
w pięknej okolicy. Z góry Puszcza Notecka, z dołu rzeka Warta,
z prawej padoki i konie, a z lewej dzicz kudłata. Cisza i spokój,
które zakłóca tylko śpiew ptaków i muczenie przechadzających się po drugiej stronie rzeki krów. Agroturystyka nad
Wartą, czyli raj dla wszystkich, którzy kochają wędkowanie,
grzybobranie, spływy kajakowe, piękną polską przyrodę. To
także idealne miejsce na wycieczki piesze i rowerowe po polach, łąkach i lasach Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Agroturystyka nad Wartą to także koniec końców miejsce na wakacje agroturystyczne dla tych wszystkich, którzy szukają ciszy i świętego spokoju. Agroturystyka
nad Wartą, czyli najlepsze noclegi w Puszczy Noteckiej: okolica Skwierzyna – Międzychód.
Informacja: Nowy Dwór 2, Skrzynica, 66-440 Skwierzyna,tel. 505 360 623, www.nadwarta.com,
agroturystyka@nadwarta.com
TRASA:



TRASA:

Winobranie

Położenie:. Miasto rozbudowało się w kotlinowatym rozszerzeniu doliny Obry, w miejscu ujścia do niej Paklicy. Położone
jest w północnej części Bruzdy Zbąszyńskiej na Pojezierzu
Lubuskim, na wysokości ok. 50 m n.p.m.
Trasa: Parking przy ratuszu ul. 30 Stycznia – Podzamcze
(Muzeum Regionalne, park, zamek z fosą – ul. 30 stycznia –
ul. Księdza Skargi (dawna synagoga) – ul. S. Staszica – rzeka
Obra – ul. S. Staszica – ul. Ogrodowa (kościół św. Wojciecha) – ratusz – parking.
Warto zobaczyć: kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela XIV-XV w. • kościół parafialny pw. św. Wojciecha z 1834 r. • zbór luterański z XIX w. (ob. cerkiew św. św. Cyryla i Metodego w Międzyrzeczu) • synagogę z XIX w. • kaplicę grobową z 1730 r. • Aleję Lipową z XIX w. • zespół zamkowy z XIV-XIX w.
Informacja: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 30

Powiat międzyrzecki

TRASA:

FSL 7B
Powiat słubicki

Rzepin – Sądów – Cybinka
Trasa krajoznawcza

ok. 22 km***



Położenie: Rzepin jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Rzepin. Cybinka
to miasto w powiecie słubickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Cybinka.
Trasa: Rzepin PKP (czerwonym szlakiem pieszym) – Rzepin, Rynek
– Rzepin, ul. J. Kilińskiego – Rzepinek – Dąb „Piast” – Grodno – Jezioro Supno – Jezioro Głębokie – Sądów (czerwony szlak rowerowy)
– Cybinka. Konieczne wsparcie osoby trzeciej na szlaku.
Warto zobaczyć: Rzepin • późnoromański kościół w Rzepinie pw. św. Katarzyny, ob. pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa z poł. XIII w. ob. w stylu neogotyckim • ratusz miejski z 1833 r. • klasycystyczny dworek myśliwski z XVIII w. • Pomniki przyrody: dąb szypułkowy „Piast” • Puszczę Rzepińską.
Cybinka • kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. MB Częstochowskiej • park pałacowy z XVIII –
XIX w. • cmentarz żydowski.
Informacja: Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, tel. 95 75 96 254
TRASA:

FSL 7C
Powiat słubicki

Cybinka – trasa edukacyjna
ok. 5 km**, wariant krótki 2 km*

Położenie: Trasa położona jest w malowniczym kompleksie
leśnym rozciągającym się między Cybinką a Bieganowem.
Trasa: Atrakcją gminy Cybinka jest ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Na całej trasie znajduje się siedem przystanków tematycznych. Przy każdym są tablice edukacyjne, poświęcone życiu lasu.
Informują o ochronie lasu, użytkowaniu oraz walce ze szkodnikami. Głównymi atrakcjami ścieżki są drzewostany liściaste i mieszane, zakładane jeszcze w XIX w., z licznymi
okazałymi drzewami. Kilka znajdujących się tu drewnianych wiat, z wyznaczonymi miejscami na ogniska, stwarza warunki zarówno dla zorganizowanego jak i indywidualnego wypoczynku. Dużą atrakcją są cztery pomniki
przyrody: platan klonolistny, topola biała i dęby szypułkowe. Po drodze znajdują się wiekowe dęby, buki, jedlice,
modrzewie i sosny. Na trasie ścieżki znajdują się trzy zagospodarowane zbiorniki wodne, rów zasilający, groble,
przepusty. Tu obserwować możemy życie i zwyczaje ptactwa wodnego: łabędzi, kaczek, perkozów i czapli.
Informacja: Urząd Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, tel. 68 391 14 40, www.cybinka.pl
TRASA:

FSL 7D
Powiat słubicki

Krosno Odrzańskie – Kłopot – 1, 2, 3, 4 dniowe***
Urad – Słubice – Kostrzyn n/Odrą ok. 107 km
trasa wodna – spływ


Położenie: Środkowa część Odry – od Krosna Odrzańskiego
do Kostrzyna n/Odrą.
Trasę kajakową sugerujemy rozpocząć z przystani w Krośnie
Odrzańskim wg uzgodnień z organizatorem. Informacja poniżej. Trasa odrzańska przebiega przez najpiękniejsze obszary
środkowej Odry. Rzeka płynie przez Ziemię Lubuską szeroką
na 5-10 km doliną, której brzegi okolone są licznymi łąkami
i pastwiskami upstrzonymi kępami drzew i krzewów, po stronie północnej urozmaiconymi wieloma stromymi zboczami pokrytymi lasami. Szeroki leniwy nurt rzeki toczącej się przez te malownicze tereny nie
będzie stanowił dla Was wielkiego wyzwania – trasę tą pokonacie kajakiem bez problemu. Na trasach
kajakowych przy osobach z grupy ON wymagany jest zawsze opiekun w pełni sprawny.
Informacja: Spływy kajakowe Marek Konatkowski, 69-108 Cybinka, ul. Matejki 8, tel. 601 641 512,
www.makajak.pl
TRASA:

FSD 8A

Powiat strzelecko-drezdenecki

Drezdenko – Miasto

zabytków o bogatej historii

ok. 2,5 – 3 km*



Położenie: Drezdenko leży na pograniczu Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego nad Notecią, 40 km na wschód od Gorzowa Wlkp.
Trasa: Parking przy ul. Szpitalnej (Park Kultur Świata) – ul. M. Kopernika
(park) – ul. Ogrodowa – most na Starej Noteci – kościół Przemienienia
Pańskiego – pl. Kościelny – Stary Rynek – ul. Warszawska (stary ratusz)
– pl. Wileński – ul. Chrobrego (zespół pałacowo-parkowy, Muzeum
Puszczy Drawskiej i Noteckiej) – ul. Zamkowa – ul. Słowackiego – Stara Noteć – ul. H. Sienkiewicza – ul. Kopernika.
Warto zobaczyć: neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1896-1902 • wczesno modernistyczny kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1914 r. • późnobarokowy pałac z 1766 r. • spichlerz szachulcowy, pierwotnie arsenał z ok. 1640 r. • zabudowę z XVIII-XIX w. • Muzeum Puszczy
Drawskiej i Noteckiej • Park Kultur Świata.
Informacja: Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 02 02,
www.drezdenko.pl

TRASA:

FSD 8B

Powiat strzelecko-drezdenecki

Strzelce Krajeńskie –

z rynku do Bramy Młyńskiej

ok. 1,5 km*



Położenie: Miasto położone jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego, na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej, nad jeziorami: Klasztornym Górnym, Dolnym Jeziorem oraz Młyńskim.
Trasa: Parking – rynek (kościół pw. Matki Bożej Różańcowej) – ul. B. Chrobrego (Brama Młyńska) – ul. Cicha – ul. Forteczna Południowa – ul. Forteczna Zachodnia – ul. Forteczna Północna – ul. B. Chrobrego – rynek.
Warto zobaczyć: układ urbanistyczny miasta • kościół mariacki pw. Matki Bożej Różańcowej z 1300 r. • mury miejskie, obronne z 36 basztami z XIII w. • Bramę Młyńską – Wschodnia
z XIV w. • basztę więzienną z XIV w. • murowano-szachulcowy spichlerz przy Bramie Wschodniej z 1764 r., ul. Wojska Polskiego 1 • cmentarz żydowski • kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
z 1929 r. • neorenesansowy ratusz z lat 1870-1872.
Informacja: Punkt Informacji Turystycznej w Strzelcach Krajeńskich, ul. Katedralna 15 (Rynek),
66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 763 21 00, www.sok.strzelce.pl
TRASA:

FSD 8C

Powiat strzelecko-drezdenecki

Drezdenko – Trzebicz –
Santok – Gorzów Wielkopolski
Spływ kajakowy

1,2, dniowy***
ok. 60 km



Położenie: Dolna część Noteci i ujście do Warty.
Trasę kajakową sugerujemy rozpocząć z przystani w Drezdenku. Trasa
notecka przebiega przez najpiękniejsze obszary Dolnej Noteci i Warty.
Na trasach kajakowych zawsze przy
osobach z grupy ON wymagany jest
opiekun w pełni sprawny.
Informacja: Spływy kajakowe,
Portowa 21, 66-530 Drezdenko,
tel. 728 589 419, www.podrawie.pl
TRASA:

FSD 8D

Powiat strzelecko-drezdenecki

Pałac Mierzęcin –

w krainie wina i miodu

Sulęcin poleca się turystom

ok. 1,2 km*



Położenie: Miasto leży w dolinie rzeki Warty nad jej
dopływem Postomią. W typowym otoczeniu krajobrazu
Pojezierza Lubuskiego.
Trasa: Pl. Czarnieckiego (liczne miejsca parkingowe,
fontanna) – ul. T. Kościuszki (kościół pw. św. Henryka
i sąd rejonowy) – ul. S. Batorego – ul. Park Bankowy
(kościół pw. św. Mikołaja) – ul. Kilińskiego – pl. Czarnieckiego.
Warto zobaczyć: mury obronne z XIV w. w Sulęcinie • gotycki kościół pw. św. Mikołaja z XIII w. i połowy
XIV w. • cmentarz żydowski • neogotycki kościół parafialny pw. św. Henryka z XIX w.
Informacja: Urząd Miejski w Sulęcinie (Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego), ul. Lipowa 18,
69-200 Sulęcin, tel. 95 755 36 01, www.sulecin.pl
TRASA:

FSU 9B

Powiat sulęciński

Lubniewice – magia

Królewskich Lasów, Wędkarski raj

ok. 2 km**



Położenie: Miasto położone jest w środkowej części województwa lubuskiego w wąskim pasie pomiędzy dwoma
jeziorami Lubiąż i Krajnik.
Trasa: Plac Wolności (parking) – ul. Jana Pawła II. – ul. Ogrodowa – nadbrzeże jeziora Krajnik (pomosty i plaża) – ul. Harcerska – ul. Ratuszowa – nad jezioro Lubiąż – promenada nad
jeziorem – park – pl. Wolności.
Warto zobaczyć: gotycki kościół pw. Matki Bożej Różańcowej z poł. XV w., z wieżą z 1882 r. • zespół pałacowy z XVIII-XX w. • neorenesansowy pałac z 1909 r. • park z XIX w. • dom szachulcowo-murowany
z 1781 r., XIX w. • zabytkowe kamieniczki.
Informacja: Urząd Gminy, 69-210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II 16, tel. 95 755 70 52, www.lubniewice.pl

TRASA:

FSW 10A

Powiat świebodziński

Świebodzin – u Czesława
Niemena i pod pomnikiem
Chrystusa Króla

ok. 1,3 km*



Położenie: Świebodzin leży na Pojezierzu Łagowskim. W historycznych granicach Dolnego Śląska a obecnie woj. lubuskiego.
Trasa: Parking przy Netto – ul. M.J. Piłsudskiego – Park Chopina
(kościół pw. NMP Królowej Polski) – ul. Parkowa – ul. Kościelna – pl.
Jana Pawła II (ratusz, kościół św. Michała Archanioła) – ul. Szpitalna –
ul. 1 Maja – rondo – ul. Wałowa (baszta i mury obronne) – ul. 30 Stycznia – rynek (ławeczka Niemena) – ul. Kościelna – ul. Parkowa –Netto.
Warto zobaczyć: zespół urbanistyczno-krajobrazowy • późnogotycki kościół pw. św. Michała Archanioła
z XV w. • mury obronne z pocz. XIV w. • Basztę Kamienną, z pocz. XIV w. • ratusz z XVI w., przebudowany w końcu XIX w. • neogotycki kościół pw. NMP Królowej Polski z lat 1898-1900 • figurę Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata • ławeczkę Czesława Niemena.
Informacja: Urząd Miejski w Świebodzinie, 66-200 Świebodzin, ul. Rynkowa 2, tel. 68 475 08 80
TRASA:



Sulęcin – rowerowe miasto

FSW 10B

Powiat świebodziński

Łagów – Lubuska Perła
ok. 1 km* 


FSW 10C

Powiat świebodziński

Lubrza – nad Jezioro Goszcza

szlakiem szuwarów i nenufarów

FSW 10D1
Powiat świebodziński

Jezioro Niesłysz – żeglarska

i kulinarna przygoda – spływ, rejs

ok. 7 km***



1, 2, 3
godziny***



FSW 10D2
Powiat świebodziński

Jezioro Niesłysz –

od Kormorana do Niesulic

ok. 1,5 km*



Położenie: Jezioro Niesłysz to największe jezioro Pojezierza
Łagowskiego. Leży na Równinie Torzymskiej. Jezioro jest pochodzenia poligenetycznego. Północna część pochodzenia
rynnowego, a południowa morenowego. Powierzchnia –
496,6 ha, długość – 4,7 km, szerokość – 1,7 km. Maksymalna
głębokość sięga do 35 m. Linia brzegowa jeziora jest dobrze
rozwinięta, brzegi przeważnie wysokie, porośnięte lasem.
Wiele tu zatok, stanowiących o nieregularnym, ciekawym
kształcie jeziora. Na jeziorze znajdują się trzy wyspy o łącznej powierzchni 10,4 ha.
Trasa: Ośrodek Kormoran wzdłuż brzegu jeziora do Niesulic (ok. 700 m). Powrót tą samą drogą.
Informacja: Ośrodek Wypoczynkowy „KORMORAN” w Niesulicach, Niesulice 17 E, 66-213 Skąpe,
tel. 68 381 21 28 (recepcja), www.kormoran-niesulice.pl

TRASA:

FSW 10E

Powiat świebodziński

Gościkowo – Paradyż –
wokół klasztoru Cystersów

ok. 0,5 km*



Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie –
Paradyżu – to pocysterski barokowy zespół klasztorny z kościołem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Marcina położony
w Gościkowie w województwie lubuskim w gminie Świebodzin
przy drodze łączącej Zieloną Górę z Gorzowem Wielkopolskim.
Część miejscowości, w której znajduje się opactwo zachowała starą nazwę Paradyż pochodzącą od sformułowania Paradisus Sanctae Mariae czyli Raj Matki Bożej, która była nazwą nadaną miejscowości po przybyciu do niej cystersów.
Trasa: Wędrówkę rozpoczynamy z parkingu przy klasztorze. Na zwiedzanie koniecznie trzeba się wcześniej
umówić. Przechodzimy przez furtę na dziedziniec. Bryła klasztoru jest zamkniętą formą w prostokącie wraz
z kościołem. Warto obejść klasztor wokół i zajrzeć do kościoła. Można chwilę wypocząć w ogrodach klasztornych.
Informacja: Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, Gościkowo 3,
66-200 Świebodzin, tel. 68 381 10 21, www.paradisus.pl

ok. 1 km*



Położenie: Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort to elegancki kompleks wypoczynkowy, w którym historia przeplata
się z nowoczesnością. Położony w województwie lubuskim,
w połowie drogi między Poznaniem a Szczecinem.
Pałac wraz z folwarkiem jest trzecią największą w Polsce winnicą, winiarnią, stadniną koni oraz Grape Spa. W neogotyckim
pałacu i odrestaurowanych budynkach dawnego folwarku
znajdują się 83 komfortowo wyposażone pokoje. Entuzjaści
aktywnego spędzania czasu z pewnością wybiorą coś z bogatej oferty rekreacyjnej – jazdę konną, basen,
fitness, nordic walking, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe i spacer po Ogrodzie Japońskim.
Informacja: Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew,
tel. 95 71 31 500, www.palacmierzecin.pl

TRASA:

FSW 10F

Powiat świebodziński

Winnica Pod Lubuskim Słońcem
ok. 0,3 km* 


Winnica Pod Lubuskim Słońcem położona jest w okolicy Przełazów nieopodal jeziora Niesłysz. To miejsce całkowicie zanurzone
w przyrodzie pośród rozległych pól i łąk z dala od miejskiego
zgiełku. Została założona w 2007 roku i obecnie ma ponad hektar. Prowadzi ją Bożena Schabikowska z wykształcenia artystka,
która z miłością do przyrody robi wino tak, aby w nim zamieścić magię tego miejsca. W ciszy i spokoju jest wyrabiane kilka
rodzajów win białych, różowych, czerwonych oraz sektów wytwarzanych tradycyjną metodą szampańską. Na winnicy można
zobaczyć jak jest uprawiana winorośl oraz podpatrzyć jak się robi wino w winiarni, a także odwiedzić
winnicę, umawiając się na degustację na tarasie z widokiem na winnice i okoliczne pola.
Informacja: Winnica Pod Lubuskim Słońcem, Laski (Łaski) 35c koło Przełaz, 66-218 Lubrza,
tel. 664 455 010, www.podlubuskimsloncem.pl

Wschowa – od zamku

do starego miasta

TRASA:

FWS 11B
Powiat wschowski

FZI 12A

Powiat zielonogórski

Powiat zielonogórski

FZG 13A
Powiat żagański

FZI 12D

Powiat zielonogórski

Sulechów – Historia i przyroda
ok. 2 km* 


Obozów Jenieckich ok. 1,4 km*
FZG 13A2 Muzeum
Stalag Luft 3
Powiat żagański

TRASA:

Z Babimostu na Lotnisko
ok. 6 km* 


Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu utworzone zostało w 1971 r.
na terenie, gdzie w latach II wojny światowej znajdował się Stalag VIIIC
oraz Kriegsgefangenen Stammlager der Luftwaffe 3 Sagan (wcześniejsza
nazwa: Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu).
Muzeum poświęcone zostało martyrologii alianckich jeńców wojennych.
W otwartym w 1939 r. Stalagu VIIIC przetrzymywano ok. 49 tys. żołnierzy. Wielu z nich nie wróciło do domu, zmarli z głodu, chorób, złego traktowania. Najmłodszym obozem żagańskiego „kombinatu” był utworzony wiosną 1942 r. obóz dla zestrzelonych lotników alianckich. Ze Stalagu Luft 3
dokonano najbardziej brawurowej ucieczki, zakończonej zamordowaniem 50 jej uczestników. Ten historyczny
epizod II wojny światowej znalazł bogaty oddźwięk w filmie i literaturze, a znany jest jako„Wielka Ucieczka”.
Informacja: Muzeum Obozów Jenieckich, ul. Lotników Alianckich 6, 68-100 Żagań, tel. 68 478 49 94,
muzeum@um.zagan.pl, www.muzeum.zagan.pl

Winnica Cantina
ok. 1 km* 


Winnica Ingrid
ok. 1 km* 


Położenie: Jest to romantyczna winnica w okolicy Zielonej
Góry. Położona w Łazie na szczycie i południowym zboczu
jednego z licznych pagórków okolic Zaboru. Winnica Ingrid
została założona w 2009 r. Urokliwe i klimatyczne miejsce
z przedwojennymi tradycjami winiarskimi. Areał winnicy to
2,5 ha powierzchni, uprawiane odmiany winorośli to m.in.
Zweigelt, Pinot Noir, Pinot Blanc, Muller Thurgau Solaris oraz
aromatyczny Muskat i Gewurztraminer. Produkcja wina odbywa się w tradycyjny sposób, w odrestaurowanych pomieszczeniach winiarskich. Do winnicy, nad którą unosi się zapach lawendy, zapraszają Monika i Jacek Kapała.
Informacja: Agro i enoturystyka, Monika i Jacek Kapała, Łaz, 66-003 Zabór, tel. 697 515 113, 504 712 312,
www.winnicaingrid.pl, info@winnicaingrid.pl

TRASA:

FZI 12E

Powiat zielonogórski

Mapa tur ystyczna

Winnica Julia
ok. 1 km* 


Położenie: „Winnica Julia” położona jest 5 km od centrum Zielonej Góry, w otoczeniu przepięknych pokrytych lasami wzgórz.
Została założona w 2003 r. przez Małgorzatę i Romana Gradów
jako realizacja rodzinnej pasji i miłości do winnego krzewu.
Przez pierwsze lata była to uprawa amatorska prowadzona na
działce przydomowej a po 10 latach nauki i prób właściciele
winnicy powiększyli areał o 3 hektarową winnicę w Zaborze, 11 km od Zielonej Góry. Doskonałe perspektywy jej rozwoju dają posadzone tam odmiany: Red Riesling, Cabernet Cortis, Monarch, Muscaris Johanniter, Solaris i Traminer. Obecnie teren pierwszej winnicy to miejsce sprzedaży wina w sklepiku– winiarni
i przyjmowania wycieczek oraz turystów indywidualnych. Na terenie winnicy znajduje się także ogród
zielarski, gdzie można zapoznać się z ponad 20 rodzajami ziół.
Informacja: Winnica Julia, Stary Kisielin – Pionierów Lub.15, 66-002 Zielona Góra,
Małgorzata Grad tel. 722 380 289, www.winnicajulia.pl, vinograd@vp.pl
TRASA:

FZI 12F

Powiat zielonogórski

Winnica Malinówka
ok. 1 km* 


FZI 12G

Powiat zielonogórski

WOJEWÓDZTWO

LUBUSKIEarier
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Położenie: Gospodarstwo Malinówka jest położone we
wsi Drągowina nad malowniczą rzeczką Brzeźniczanką. To
przede wszystkim leśna mała piekarenka, w której czarują
się prawdziwe chleby żytnie na zakwasie, bez jakichkolwiek dodatków – składają się z mąki żytniej, wody i soli. Są
także żytnie „zwariowane”, sezonowe – z czosnkiem niedźwiedzim, z orzechami i daktylami, z pokrzywą, kwiatami
akacji, liśćmi chrzanu, żurawiną, śliwkami i wieloma innymi
pysznościami. Przetwarza się tu to co daje natura – różne przetwory, od syropów ziołowych, przez
konfitury, octy, zakwasy na żury i barszcze oraz musztardy. Malinówka to także pasieka i warsztaty
pszczelarskie dla dzieci i dorosłych.
Informacja: Malinówka ul. Krótka 4, 66-010 Drągowina, tel. 607 276 703,
www.malinowka.pl, chleb@malinowka.pl
TRASA:

Żagań – od klasztoru do pałacu
ok. 3 km* 


Trasa: Parking przy kościele Wniebowzięcia NMP – pl. Klasztorny – pl. Wolności – bulwar Szarych Szeregów (nad Bobrem)) – ul. II Armii Wojska Polskiego – przy murach nad bobrem – rynek – ul. Warszawska – ul. Szprotawska
(zamek) – ul. Bracka – rynek – ul. II Armii Wojska Polskiego – pl. Klasztorny.
Warto zobaczyć: miasto z XVI w. i XVIII w. • późnobarokowy kościół pw. Świętego Ducha z lat 17011702 • kościół szpitalny pw. Świętego Krzyża • kościół cmentarny pw. Nawiedzenia NMP • poaugustiański
zespół klasztorny z XIV-XVIII w. • pofranciszkański zespół klasztorny z XIII-XIV w. • kościół pw. śś. Piotra i Pawła
z 1293 r. • dawne kolegium jezuickie • wieżę kościoła poewangelickiego • zespół cmentarny, ul. Kożuchowska
z XIX w. • mury miejskie z XIV-XVI w. • zespół zamkowy Lobkowitzów z lat 1631-33, 1670-86, ob. Żagański
Pałac Kultury • oranżerię z rampami z poł. XIX w. • park geometryczny z XVII-XX w. • ratusz z XIX w. • domy
i kamienice z XIV-XIX w. • pałac kamery książęcej z XVIII w., ob. sąd rejonowy • cmentarz żydowski • dworzec
kolejowy • zabytkowe koszary wojskowe • Muzeum Obozów Jenieckich znajduje się pod Żaganiem.
Informacja: Informacja Turystyczna w Żaganiu, ul. Szprotawska 4 (Pałac Książęcy), 68-100 Żagań,
tel./fax 68 477 10 01, www.turystyka.zagan.pl, www.it.um.zagan.pl

Położenie: Winnica Cantina Karoliny i Mariusza Pacholaków
istnieje od 2006 r. i jest położona we wsi Mozów, 2 km od
Sulechowa w Województwie Lubuskim. Obecnie powierzchnia uprawy obejmuje 3,3 ha, a dominującymi odmianami są:
Sauvignon blanc, Riesling, Piont Grigio, Hibernal, Regent, Dornfelder oraz Rondo. Ciekawą atrakcją, wyróżniającą winnicę
w regionie, stanowi kapliczka ze św. Urbanem I – patronem
winnic, rolników i dobrego urodzaju, witająca enoturystów
przekraczających bramę winnicy. Naszym gościom oferujemy prelekcje na temat odradzających się tradycji winiarskich regionu, uprawy winorośli i fermentacji win. Realizujemy także szkolenia, warsztaty oraz
imprezy integracyjne połączone z degustacją naszego produktu regionalnego – wina.
Informacja: Winnica Cantina, Mozów 13, 66-100 Sulechów, tel. 691 914 849, 695 657 069,
www.winnicacantina.pl, winnica@winnicacantina.pl
TRASA:

Winnica Żelazny
ok. 1 km* 


Rodzinne zamiłowanie do wina wywodzi się z Francji, w której
Bronisław Żelazny (93 l.) spędził dzieciństwo. Po powrocie do
Polski założył wraz z synem niewielką winnicę w rodzinnym
gospodarstwie nieopodal Zielonej Góry. Prowadzona przez
Rodzinę Państwa Żelaznych Winnica od 2012 r. stanowi część
największej (36 hektarowej) winnicy w Polsce. Stworzona winnica w Zaborze stanowi jeden z ważniejszych punktów na mapie
atrakcji turystycznych w regionie Lubuskim. Na obszarze 3 ha ziemi, na wzniesieniu między Łazem a Zaborem,
uprawiają 9 odmian winorośli; m.in. Traminer, Chardonnay, Riesling, Solaris, Regent. To tutaj będzie można poznać proces produkcji wina, zorganizować przyjęcie, bankiet, oraz przede wszystkim zdegustować wina z Winnicy Żelazny w towarzystwie innych produktów regionalnych (takich jak sery, powidła, pieczywo, miody…).
Informacja: Winnica Żelazny, ul. Winna 8 Łaz, 66-003 Zabór, tel. 691 941 323, www.winnicazelazny.pl,
winnica@winnicazelazny.pl
TRASA:

Położenie: Babimost położony jest w północno wschodniej
części powiatu zielonogórskiego. Babimost był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Najstarsza wzmianka
pochodzi z 1257 r.
Trasa: Pięć kilometrów od centrum miasta Babimost położony jest Międzynarodowy Port Lotniczy „Zielona Góra”. Przyjemny spacer umożliwia ścieżka rowerowa łącząca Babimost
i Nowe Kramsko. Powrót do Babimostu sugerujemy wykonać
tą samą trasą. Trasa w obie strony wynosi 12 km.
Informacja turystyczna: Urząd Miejski w Babimoście, Rynek 3, 66-110 Babimost, tel. 68 351 20 34,
www.babimost.pl

FZI 12C

Powiat zielonogórski

Sława – Droga do Sławy
ok. 2,5 km* 


Położenie: Sulechów położony jest w rozwidleniu dróg –
krajowej trójki łączącej Świnoujście z Jakuszycami oraz drogi
krajowej nr 32 łączącej Poznań z Zieloną Górą.
Trasa: Rynek – ul. Wspólna – pl. Kościelny (kościół pw. Podwyższenia Krzyża) brama – ul. Okrężna – al. Wielkopolska
– ul. 1 Maja – ul. Licealna – rynek.
Warto zobaczyć: kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
z XIV-XVII w. • zamek z wieżą z XV-XVIII w. • mury obronne, miejskie z połowy XIV w., XVI w. • bramę
Krośnieńską z 1704 r. • ratusz miejski z XVIII/XIX w. • aleję lipową przy drodze Sulechów – Krężoły
z poł. XIX w. • aleję lipowo-klonowo-kasztanowcowa przy drodze Sulechów – Skąpe z XIX/XX w. • domy
z XVIII i XIX w. • wieżę ciśnień z końca XIX w. • kościół pw. św. Stanisława Kostki.
Informacja: Urząd Miejski Sulechów Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 11 00,

TRASA:

FZI 12H



Położenie: Miasto leży nad Jeziorem Sławskim (817 ha), na
Pojezierzu Sławskim.
Trasa: Rynek (kościół Miłosierdzia Bożego) – pl. Tomkiewicza
(zespół pałacowy) – park miejski – jezioro (pomosty, plaża) –
powrót tą samą droga do rynku.
Warto zobaczyć: kościół pw. św. Michała Archanioła z 1604 r.,
odrestaurowany w 1830 r. • kościół ewangelicki, ob. pw. Miłosierdzia Bożego z lat 1834-1836, z 46-metrową wieżą • zespół
pałacowy z XVII-XIX w., pałac barokowy z 1735 r., oficyna z basztą, bramę, park, 26 ha • liczne domy
z XVIII/XIX w. • najgrubszy okaz sosny czarnej na terenie Polski – 3,70 m obwodu.
Informacja: Urząd Miejski w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława, tel. 68 355 83 10,
www.slawa.pl
TRASA:

TRASA:

ok. 2,5 km*

Trasa: Rynek – pl. Zamkowy – ul. Herbergera – ul. Wałowa –
ul. Łąkowa – ul. Ks. Kostki – ul. Niepodległości – ul. Klasztorna
– ul. Gen. Bema – ul. Kościelna – rynek.
Warto zobaczyć: układ urbanistyczny miasta • gotycki kościół farny pw. św. Stanisława BM i Wniebowzięcia NMP z XIV w.,
przebudowany w XVI i XVIII w. • zespół klasztorny franciszkanów z XVII w. • kościół pw. św. Józefa z 1639 r. XVIII w. • kościół ewangelicki, ob. rzym-kat. pw. Świętej
Trójcy z XIX w. • kościół ewangelicki pw. Żłóbka Pana Jezusa – Kripplein Christi z XVII-XVIII w. • cmentarz
ewangelicki z 1609 r. • aleję lipową, ul. Lipowa • rezydencję jezuicką z 1727 r., ob. muzeum i biblioteka • mury obronne z początku z XV i XVI w. • ratusz z poł. XVI w., przebudowany w 1860 r. • fontannę
miejską • liczne domy z XVII/XVIII i XIX w. • cmentarz żydowski z 1759.
Informacja: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Pl. Zamkowy 2, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 74 61, Urząd
Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Powiat zielonogórski

Żeglowanie na jeziorze Niesłysz to interesująca, oryginalna
i piękna dyscyplina sportowa i zarazem wypoczynek. Niepowtarzalne walory przyrodnicze jeziora Niesłysz sprawiły, że
jest to wypoczynek połączony z rekreacją i turystyką w bliskim kontakcie z nieskażoną naturą i piękną malowniczością
krajobrazu. Ze względu na dobre warunki wietrzne ten akwen
upodobali sobie żeglarze, kajakarze jak i windsurfingowcy.
Mieści sie tutaj przystań Klubu Żeglarskiego LUMEL, Kormoran, Oświata. Dla osób, które nie posiadają
własnej łodzi istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego.
Informacja: Pensjonat Złoty Potok, Złoty Potok 1, 66-213 Skąpe, tel. 600 990 206, biuro@zlotypotok.eu;
Klub Żeglarski LUMEL, tel. 604 216 486, zagle@lumel.com.pl; Ośrodek Wypoczynkowy Kormoran-Niesulice,
Niesulice 17 E, 66-213 Skąpe, tel. 512 515 839

TRASA:

Powiat wschowski

FZI 12B

Położenie: Lubrza – wieś w zachodniej Polsce, położona w powiecie świebodzińskim nad jeziorem Goszcza.
Trasa: Wędrówkę wokół jeziora Goszcza można rozpocząć
w centrum Lubrzy.
Trasa oznaczona jako szlak nenufarów. Piękna jest widokowo
i krajobrazowo. Z centrum Lubrzy idziemy ul. Świebodzińską w kierunku północnym i za wsią skręcamy
w lewo drogą 1239F (trasa oznaczona). Po ok. 400 m znów skręcamy w lewo i po kolejnych 600 m docieramy nad jezioro. Możemy wrócić tą sama trasą do Lubrzy i pójść na plażę południową j. Goszcza lub drogą
1239F w lewo ok. 1,2 km i znów w lewo ok. 1,5 km i dojdziemy do plaży południowej (plaża gminna). Stąd
trzymając się lewej strony po ok. 1 km dotrzemy do centrum Lubrzy.
Informacja: Urząd Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, tel. 68 38 130 21, Punkt IT
w Lubrzy, ul. Świebodzińska 41, 66-218 Lubrza, tel. 68 38 130 48, www.lubrza.pl, promocja@lubrza.pl
TRASA:

FWS 11A

TRASA:

Położenie: Miasto leży na Pojezierzu Łagowskim pomiędzy
jeziorem Łagowskim a jeziorem Trześniowskim na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego.
Trasa: Brama Polska (parking) – ul. T. Kościuszki (Brama Marchijska, punkt IT, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, zamek joannitów)
– ul. Zamkową (park, jezioro) – ul. T. Kościuszki – parking.
Warto zobaczyć: zespół urbanistyczno-krajobrazowy • kościół pw. św. Jana Chrzciciela z XIX w. • zespół zamkowy z murami obronnymi z XIV w., zamek joannitów, ob. Hotel • Bramę Marchijską, murowano-szachulcową z XVI-XVIII w. • Bramę Polską, murowano-szachulcową z XV w., przebudowana
w XVI w. • domy z XVIII w.
Informacja: Informacja Turystyczna w Łagowie, ul. Kościuszki, 66-220 Łagów, tel: 48 68 341 20 62,
www.lagow.pl, Informacja sezonowa, czynna VI-VIII. po sezonie tel: 48 68 34 12 186, 500 785 227
TRASA:

TRASA:

Województwo LUBUSKIE

Spacer polecamy rozpocząć spod katedry przez skwer Jagiełły, pl. Grunwaldzki aż do Parku Górczyńskiego. W Gorzowie Wielkopolskim znajduje się dziewięć fontann i dziewięć parków miejskich: Fontanna Pauckscha • Fontanna na skwerze Jagiełły • Fontanna w Parku im. Kopernika • Fontanna przy ul. Gwiaździstej • Fontanna na Placu Grunwaldzkim • Fontanna przy Pałacyku Ślubów • Fontanna w Parku Wiosny
Ludów • Fontanna w Parku Górczyńskim.
Informacja: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. 95 735 55 00, www.gorzow.pl, Punkt Informacji Turystycznej, ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich), tel. 95 727 80 44



FMI 5I

Agroturystyka nad Wartą,

– bez barier



królewskiego do starego miasta

TRASA:

60 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych

Miasto Gorzów Wielkopolski

ok. 6 km**

Powiat międzyrzecki

ok. 2 km*

Nyst yczna
Mapa tur

FG 1B

Szlakiem parków
i fontann

Ogród Botaniczny w Zielonej Górze wiosną i latem prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Coraz więcej kwiatów,
spokój, cisza. Bezdyskusyjnie najpiękniej ogród botaniczny
prezentuje się w lipcu, kiedy kwitną lilie – duma zielonogórskiej botaniki. Lilie są piękne i intrygują niecodziennymi
nazwami m.in. Beverly Dream, Red Tiger, Mero Star, Fata
Morgana czy Susan Forever. Turyści są pod dużym wrażeniem bogactwa roślin. Przy Ogrodzie Botanicznym znajduje
się Bajkowa Zagroda i mini zoo. Pierwotnie ogród służył m.in. popularyzacji upiększania i pielęgnacji
drzew i roślin zielnych. Niestety po 1945 r. miejsce to zostało zaniedbane a ponowne otwarcie miało
miejsce dopiero w 2007 r. Jego powierzchnia wynosi 2,43 ha, a rośliny podzielone są tutaj na pięć
działów tematycznych.

FMI 5A

Międzyrzecz – Od zamku

skala 1:220 000

TRASA:



TRASA:

E

Położenie: Miasto położone jest na skraju Kotliny Gorzowskiej,
na Równinie Gorzowskiej, nad Wartą u ujścia Kłodawki.
Trasa: Katedra (parkingi) – ul. B. Chrobrego – ul. Pocztowa
– Park Wiosny Ludów (polecamy spacer wokół stawu) – ul. Wybickiego (rzeka Kłodawka) – ul. Jagiełły – ul. Hawelańska –
Stary Rynek – ul. Obotrycka – ul. Herberta – ul. Dzieci Wrzesińskich – ul. Zabytkowa – Wełniany Rynek – ul. B. Chrobrego
– katedra.
Warto zobaczyć: historyczny układ urbanistyczny Starego i Nowego Miasta • kościół katedralny
pw. Wniebowzięcia NMP z XIV w. • kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1895 r., ul. Mieszka
I • kościół pw. Świętego Krzyża z 1855 r., ul. Warszawska • kościół pw. Chrystusa Króla z 1930 r.,
ul. Grobla • kościół pw. św. Stanisława z 1776 r. • kościół pw. NMP Królowej Polski z 1828 r., ul. Poznańska 82 • kościół pw. MB Różańcowej z 1828 r., ul. Strażacka 97 (Siedlice), cmentarz przykościelny • klasztor oblatów, ul. Bracka 7 • cmentarz rzym.-kat. z poł. XIX w., ul. Warszawska • cmentarz żydowski z pocz. XVIII w. do 1942 r., ul. Gwiaździsta • aleję lipową z XIX w., ul. Walczaka, • mury obronne
z XV w. • gmach teatru im. J. Osterwy, ul. Teatralna 9, z pocz. XX w. • ratusz, obecnie biura, ul. Obotrycka 16, po 1920 r. • wille, kamienice i domy z VIII/XIX w. pocz. XX w. • zespół poczty i telegrafu z 1890 r.,
ul. Pocztowa 15-19 / ul. Strzelecka 25 • estakadę kolejową, wzdłuż rz. Warty, betonowo-stalowa
z l. 1905-14 • spichlerz szachulcowy z XVIII w., ul. Fabryczna 1.
Informacja: Informacja Turystyczna w Gorzowie Wlkp. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 80 44,
informatorium@wimbp.gorzow.pl, www.wimbp.gorzow.pl, www.wypoczynek.gorzow.pl, www.gorzow.pl

Miasto Zielona Góra

ok. 1 km*

W



FZ 2E

Ogród
Botaniczny

S

Gorzów Przystań

TRASA:

ISBN 978-83-953147-1-1

Miasto Gorzów Wielkopolski

ok. 2 km*

9 788395 31471 1

FG 1A
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TRASA:

S

Winnica Na Leśnej Polanie
ok. 1 km* 


Położenie: Winnica położona jest w miejscowości Proczki, maleńkiej
Osadzie, na polanie wśród lasów i malowniczych jezior gminy Zabór.
Pierwsze krzewy posadzono tu w 1999 r., a w roku 2003 po raz pierwszy
zaprezentowano to na „Winobraniu”. W latach 2004 – 2007 następowała
rozbudowa winnicy w Proczkach. Wiosną 2009 r. posadzono nową winnicę 3 km od Proczek. Na obszarze 1 ha rośnie 18 odmian przerobowych
tj. ok. 5000 krzewów. Rok 2014 to nasadzenia na największej winnicy
w Polsce – Winnicy w Zaborze. Obecnie winnica zajmuje powierzchnię 4 ha a odmiany uprawiane to Muller Thurgau, Bianca. Pinot Blanc, Pinot Gris, Traminer, Riesling Reński, Muskat Morawski, Oporto, Dornfelder,
Zweigeltrebe, Cabernet Cortis. Przez cały rok zapraszamy do odwiedzin indywidualnie i w grupach do 60 osób.
Informacja: Winnica na Leśnej Polanie, Proczki 3, 66-003 Zabór, tel. 609 179 127, 785 918 042,
www.winnicanalesnejpolanie.pl, winnica.nalp@wp.pl

60 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych

