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Wycieczka

po Pojezierzu Łużyckim

Długość trasy: 224 km | Czas jazdy: ok. 4 i ½ godziny

Ł

użyce to teren bardzo bogaty
w wodę, pokryty jeziorami
powstałymi przez zalanie
dawnych kopalń węgla brunatnego.
Zapraszamy na wyprawę między
jeziorami i poszukiwanie
najciekawszych miejsc.

Tym razem wyjedźcie z Żytawy
drogą nr 96 do małego miasteczka
Niederoderwitz. Po minięciu kościoła
(Kirche Niederoderwitz) (punkt 1)
skręćcie na skrzyżowaniu w prawo,
a za ok. 1,5 km znów w prawo jedźcie
po łuku do drogi krajowej nr 178n
(punkt 2), wiodącej do Löbau. Czeka
Was około dwudziestu minut
szybkiej jazdy, po której znajdziecie
się na obwodnicy Löbau. Tutaj na
skrzyżowaniu między polami
(punkt 3) zjedźcie zgodnie
z oznaczeniem na drogę
nr 6 w kierunku Bautzen. Szóstka to
kolejny szybki odcinek, do Bautzen
(punkt 4) jest ok. 20 km. Jeśli
jesteście tu po raz pierwszy, nie
możecie pominąć zwiedzenia
historycznego centrum miasta.
Znajdziecie tu mnóstwo przyjemnych
kawiarni i restauracji. Polecamy także
zatrzymać się w którymś ze
sklepików, gdzie można kupić
miejscową musztardę – zarówno tę
zwyczajną, delikatną, znaną z naszych
sklepów, jak i specjalną smakową –
np. piwną, ziołową, chrzanową,
pomarańczową czy jagodową. Jeśli

interesuje Was historia musztardy,
warto odwiedzić miejscowe
muzeum. A gdybyście chcieli się
czegoś dowiedzieć, udajcie się do
informacji turystycznej, znajdującej
się na malowniczym rynku. Jeśli nie
chcecie wjeżdżać do miasta,
skręćcie od razu w prawo drogą
nr 156 w kierunku Weißwasser/
Boxberg. Jeśli potrzebujecie
zatankować, najlepiej zrobić to
jeszcze w Bautzen, w wioskach
Pojezierza Łużyckiego nie ma za
dużo stacji benzynowych. Mniej
więcej po pół godzinie spędzonej
na przyjemnej szosie, prowadzącej
przez malownicze wioski i sosnowe
lasy, dojedziecie do miasteczka
Boxberg (punkt 5). Polecamy Wam
tutaj mały objazd nad miejscowe
jezioro Bärwalder See, które
zaskoczy Was swymi rozmiarami.
Wokół jeziora biegnie ok.
23-kilometrowa ścieżka, ulubiona
przez miłośników rolek
i rowerów szosowych. Nad jeziorem
znajduje się publiczna plaża,
zwłaszcza w letnich miesiącach
oblężona przez rodziny z dziećmi,
rowerzystów i rolkarzy, a także
ulubiona przez Niemców plaża
nudystów, ukryta ok. 10 minut
pieszej przechadzki od punktów
gastronomicznych, których tu nie
brak. Przy parkingu, na który
wjedziecie ze skrzyżowania przed
wioską znajduje się Centrum

Informacji Turystycznej, w którym
otrzymacie materiały w języku
polskim. Znajdują się tu także toalety
publiczne. Bärwalder See to znane
miejsce nowoczesnych sportów
wodnych – spotkacie tu miłośników
windsurfingu oraz kitesurfingu.
Jednocześnie są to słynne tereny
ornitologiczne, w których zakochają
się także pasjonaci wędkowania.
Kawałek od parkingu znajduje się też
interesujący amfiteatr „Ucho
Europy“, przypominający kształtem
ludzkie ucho. Warto także wjechać
do sąsiedniego Nochten, gdzie
znajduje się Park Głazów
Narzutowych. Z Boxberg czeka
Was kolejny przyjemny odcinek trasy
do Weißwasser (punkt 6), gdzie na
skrzyżowaniu przy banku skręćcie
w lewo, w kierunku Schleife.
Przejedziecie obok rezerwatu
przyrodniczego Trebendorfer
Tiergarten, a w Schleife przy dworcu
(punkt 7) skręćcie łagodnie w lewo
drogą S130 na Mulkwitz, Neustadt,
aż do Burgendorf (punkt 8). Tu
jedźcie dalej drogą S130 (w lewo
i zaraz potem w prawo), a po ok. 1 km
na drogę nr 97 w lewo do miasta
Hoyeswerda (punkt 9). Na pewno
spodoba Wam się przejażdżka
pięknymi drogami wśród sosnowych
lasów. W Hoyeswerda skręćcie
w lewo na obwodnicę miejską,
przejedźcie obok zamku, a za nim
skręćcie znów w lewo na drogę
nr 96 (w kierunku Bautzen). Po drodze
z Hoyeswerdy do Bautzen będziecie
mijać jeszcze wiele większych
i mniejszych jezior, powstałych
w wyniku rekultywacji terenów po
wydobyciu węgla brunatnego. Przez
Bautzen przejedziecie tym razem
po obwodnicy. Jedźcie drogą nr 96,
w kierunku Oppach (z obwodnicy na
skrzyżowaniu przy Lidlu w prawo).
Podróż do Oppach (punkt 10)
jest przyjemna zarówno ze względu
na krajobraz, jak i dobrą drogę
z kilkoma pięknymi zakrętami.
Podobnie wygląda dalsza jazda
drogą nr 96 przez Oderwitz
(punkt 11) z powrotem do Żytawy.
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