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Kółeczko po cyplu południowym

Długość trasy: 54 km | Czas jazdy: ok. 1 i ½ godziny

S

tosunkowo krótka, ale bardzo
atrakcyjna trasa zaczyna się
w Żytawie i prowadzi w kierunku
Lückendorf. Można ją przejechać np.
po pracy albo przedłużyć o inną
z proponowanych przez nas tras.

Z Żytawy wyruszycie
Friedenstrasse obok koszar
mandawskich i zaraz za nimi skręcicie
w prawo, w Südstrasse, w kierunku
Eichgraben (punkt 1). Na wyjeździe
z Eichgraben (punkt 2) zaczyna
się jedna z najstarszych tras
wyścigowych w Niemczech,
kończąca się przy „Forstahaus“
w Lückendorf. Wyścigi pod górę
odbywają się tutaj regularnie
w sierpniu. Oprócz motorów jeżdżą
tu także samochody turystyczne
i sportowe, a także motocykle
z bocznym wózkiem. Czeka Was
3,6 km dobrej jakości, bogatej
w zakręty szosy, której duża część
prowadzi przez las. Po drodze
spotkacie m.in. ruiny zamku
Karlsfried. W Lückendorf na
pierwszym skrzyżowaniu należy
skręcić w prawo (punkt 3), obok
najwyższego miejsca Sudetenblick
(oznaczone bramą z mapą
poszczególnych wzniesień), skąd
przy dobrej pogodzie możecie
podziwiać urzekające widoki na
Czechy. Radzimy zatrzymać się
tutaj na chwilkę i spojrzeć z tej
strony na Góry Łużyckie, albo wypić
kawę w przyległej restauracji. Za
Lückendorf czeka Was stromy zjazd

przez tereny nazywane Kammloch.
Dobrze zdjąć tu nogę z gazu żeby
po drodze zobaczyć kilka ciekawych
formacji skalnych – np. Chalice Rock.
Po stromym zjeździe znajdziecie się
w miasteczku uzdrowiskowym Oybin
z ruiną klasztoru na skale. Możecie się
tu zatrzymać, a w jednej z licznych
kawiarni rozkoszować się widokiem
na wyjątkowy zabytek. Po krótkiej
przerwie musicie wrócić kawałek
po drodze, którą przyjechaliście do
Oybina. Na leśnym skrzyżowaniu
(punkt 4) skręćcie w prawo
w kierunku Jonsdorfu. Czeka Was
przyjemna kręta droga, skały
i malowniczy krajobraz. Kurort
Jonsdorf (punkt 5) oferuje przyjemne
odświeżenie w kąpielisku leśnym.
Wielką miejscową ciekawostką jest
Dom Motyli, w którym oprócz
dziesiątek gatunków motyli
znajdziecie także płazy, pająki
i małe akwarium morskie. Podczas
przejazdu przez Jonsdorf trzymajcie
się kierunku na Waltersdorf (punkt 6).
Mieszkańcy dbają o historię, więc

znajdziecie tu muzeum młynarstwa
i folkloru oraz sąsiadujące z nim
muzeum przyrodnicze. Jedźcie dalej
do Groβschönau (punkt 7). W tym
mieście jest kilka wartych
zatrzymania się miejsc. Np.
Techniczne Muzeum Weteranów
Motocyklowych, które jako
motocyklistom gorąco Wam
polecamy. Oprócz tego jest tu także
Muzeum Adamaszku i Frotte. Na
rondzie w centrum skręćcie w prawo,
a potem jedźcie do Hainewalde
(punkt 8), drogą z kilkoma pięknymi
zakrętami. W Hainewalde skręćcie
zgodnie z oznaczeniem w prawo,
przejedźcie przez rzekę Mandau,
a potem już tylko kawałeczek do
Żytawy (zgodnie z drogowskazami).
Przy Kauflandzie można skręcić
w prawo (punkt 9), za nim ukrywa się
rozległy park ze stawem rybnym
Westpark. Możecie się tu zatrzymać,
jeśli marzycie o chwili spokoju
i odpoczynku. Trochę dalej znajduje
się słynne kąpielisko nad jeziorem
Olbersdorfer See.
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