
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá aktivní zájezd za přírodou, kulturou a historií do jezerní krajiny „DDR“ 

 

Horní a Dolní Lužice 

německý kraj, kde byli Češi kdysi doma 

so – so 3. – 10. 7. 2021 │ sasko-české příhraničí, Německo 

 

Na východě Německa, v trojúhelníku hraničícím s Českem a Polskem, leží region Horní a Dolní Lužice. S Českem 

má toto území společnou historii — v letech 1329-1635 byla Horní Lužice součástí českých korunních zemí. 

Území bylo historicky obýváno slovanskými kmeny, dodnes zde žijí tzv. Lužičtí Srbové se svou specifickou 

kulturou a jazykem, kterému Čech rozumí. Kraj je to pestrý. U českých hranic najdete roztomilé kopečky, 

vlastně pokračování našich Lužických hor, na severu už začínají nekonečné německé roviny a s nimi i záplava 

jezer a uhelná pánev. Všechno to spolu objevíme. Takže hurá do Německa, dobrodošli u Lužicu! 

 

Ubytování a stravování: Sedm nocí strávíme v kempu u obce Niewitsch, na břehu Schwielochsee, 

největšího jezera zdejší oblasti (13,3 km2), jímž protéká řeka Spréva. Budeme ubytováni ve vybavených 

karavanech po 4 osobách, v taverně v kempu je možnost objednat si snídaně a večeře. V kempu lze také 

koupit základní potraviny a nápoje. Možnost grilování. Podrobnosti k ubytování na druhé straně. 

Doprava na akci a zpět i během ní: Moderní střední autobus cestovní kanceláře JV Tour. 

Nástupní místa: Olomouc, Liberec. Kapacita zájezdu: 23 účastníků + 1 usměvavá řidička.  

 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě záloh a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/luzice  
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Co během zájezdu uvidíme 

 Budyšín (Bautzen): Stověžatá metropole Lužických Srbů, jedno z nejkrásnějších saských měst. Je 

malebně položený kolem hlubokého údolí Sprévy a jeho kouzlo podtrhávají desítky věží. I samotná 

procházka historickým centrem stojí za to. 

 Bad Muskau (Mužakov): Přírodní park zřízený roku 1815 knížetem Pücklerem na 830 hektarech (8,3 km²). 

Největší anglický park ve střední Evropě. Klenot na březích Lužické Nisy, který se dnes z jedné třetiny 

nachází v  Sasku a ze dvou v Polsku. Od roku 2004 památka UNESCO. 

 Peitz (Picnjo): Pevnostní město s opevněním, baštami a s dlouhou rybářskou tradicí. Kdo by neznal 

peizského kapra? Kolem místních rybníků vede turistická stezka s vyhlídkovými věžemi. 

 Chotěbuz (Cottbus): Malebné město na břehu Sprévy je kulturním centrem Lužických Srbů. Nachází se 

zde muzeum mapující půldruhého tisíce slovanských dějin v oblasti dnešního Německa. V centru města 

se prolínají pozůstatky středověké i barokní zástavby s gründerskými vilami 19. století, panelovými domy 

ze socialistické éry i nejmodernější architekturou. Na okraji města se nachází zámek a zámecký park 

Rogeńc/Branitz v anglickém stylu o ploše 600 ha. 

 Jezero Senftenberger See: Se svou plochou 1300 ha je nejen jedním z největších jezer Braniborska, ale 

je také považováno za jedno z nejčistších. Písečné pláže, stinné louky nebo koupací místa zasazená 

přímo do lesa — na 7kilometrovém pásu kolem jezera se najdou rozmanité možnosti ke koupání. 

 Königs Wusterhausen: městečko na dohled Berlínu. Roku 1920 se odsud uskutečnilo 

první rozhlasové vysílání v Německu. Mezi místní památky patří renesanční zámek s parkem, evangelický 

kostel z roku 1693, vodárenská věž vysoká 33 metrů a zdymadlo Neue Mühle z roku 1739. 

 Postupim (Potsdam): Sídelní město pruských a německých císařů s množstvím historických památek. 

Jednou z nich je např. rokokový zámek Sanssouci v krásném rozsáhlém parku. Celý komplex je zapsán na 

Seznam světového dědictví UNESCO.  

 … a další přírodní a historické památky, nacházející se cestou za těmito cíli. 

 

 
 

Podrobnosti k ubytování v kempu „Schwielochsee Camping Niewisch“ 

Ubytování v kempu u jezera máme zamluveno ve 2 typech mobilheimů (obytných buněk – na obrázku). V obou 

typech jsou 2 pokoje po dvou osobách, buňky se ale liší vybavením a cenou. Máme 12 míst pro A a 12 míst pro B. 

A. Mobilheim „Veranda“ – oddělené pokoje: dvoulůžko + patrová postel, kuchyňka, malý obývák a veranda, 

zastřešená terasa s výhledem na jezero. V buňce je WC a umývadlo, sprchy jsou ve společném objektu – 100 m. 

B. Mobilheim „Granada“ – oddělené pokoje: dvoulůžko + dvě samostatné postele, větší obývák s kuchyňkou, 

zastřešená terasa s výhledem na jezero. V buňce je WC a sprcha. 

Co vás to bude stát? Sestavte si svou cenu! 

V ceně akce je doprava autobusem během celého zájezdu, 7× ubytování v kempu. Cenu Vašeho účastnického 

poplatku zjistíte takto: Sečtete náklady na dopravu 2700 Kč + vybrané ubytování (A. 2200 Kč, nebo B. 3650 Kč) 

+ doplatek nečlena spolku Přátelé přírody, z. s. 300 Kč.   

V případě, že Vámi vybraná varianta ubytování již nebude dostupná, organizátoři se s Vámi spojí a přihlášku 

vyřeší.  

Bližší info - organizátoři: Hynek Pečinka a Marta P. Perůtková (tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz) 

Všichni účastníci akcí organizovaných naším spolkem jsou pojištěni proti úrazu u Generali České Pojišťovny, a.s. 


