BEZPIECZNE
WAKACJE
W LUBUSKIEM

Szanowni Państwo, Drodzy Goście!
Ziemia Lubuska od dziesięcioleci jawi się jako „zielone płuca” Polski. To właśnie
nasz region kusi wspaniałym jeziorami i największym zalesieniem. To powoduje,
że Lubuskie jest od dawna miejscem, gdzie nie tylko dobrze się żyje, ale również
doskonale wypoczywa w naturalnym środowisku. Przygraniczne położenie naszego regionu sprawia, że odwiedzają nas rodacy z innych części Polski, ale również
przyjeżdża do nas odpocząć wielu gości z Niemiec.
I to właśnie z myślą o Was, Drodzy Goście, przygotowaliśmy tę publikację. Pokazujemy w niej główne
atrakcje naszego regionu, chociaż zdajemy sobie
sprawę, że atrakcyjnych miejsc jest w naszym regionie znacznie więcej. Niestety, wszystkich nie jesteśmy w stanie pokazać w naszym folderze, ale liczymy, że odwiedzając Ziemię Lubuską znajdą Państwo
swoje ulubione wymarzone miejsce do wypoczynku.

Zapraszam na Ziemię Lubuską!

Władysław Dajczak
Wojewoda Lubuski

WSPANIAŁE LUBUSKIE!
Zielona Góra (Palmiarnia)

Gorzów Wlkp. (Bulwar)

Zielona Góra to jedyna miejscowość w
Polsce, gdzie w środku miasta znajduje się winnica. Przekształcono ją w Park
Winny, a na szczycie wzgórza powstała
Palmiarnia. Jej historia rozpoczęła się w
roku 1956, kiedy do Domu Winiarza dobudowano niewielką szklarnię.

Oglądana z perspektywy drona, druga obok Zielonej Góry stolica województwa lubuskiego przyciąga wzrok
długim Bulwarem Nadwarciańskim. Tę
pełną zieleni część spacerową Gorzowa
przecina wzdłuż tylko jedna ulica – Bolesława Chrobrego.

Sława
Sława jest znana przede wszystkim
z położenia nad jeziorem Sławskim, przyciągającym tu (szczególnie w sezonie) wielu turystów.
Niemniej jednak warto pamiętać,
że historia miejscowości sięga XIII
wieku, choć do dziś nie pozostały w architekturze pamiątki po tych dawnych czasach.

Łagów Lubuski
Łagów nazywany nie bez kozery
perłą województwa lubuskiego
to niewielka miejscowość zabytkowa, bardzo urokliwa i do tego
malowniczo położona pomiędzy
dwoma rozlewającymi się tutaj jeziorami - Łagowskim i Trześniowskim (Ciecz). Wody obu zbiorników niemal wlewają się do uliczek miasta, tworząc niesamowity klimat.

Strzelce Krajeńskie
Wodne szlaki turystyczne powiatu strzelecko-drezdenckiego to
przede wszystkim rzeka Noteć
(Nowa i Stara) oraz Drawa. Na
turystów czekają liczne niespodzianki w postaci przesmyków łączących ze sobą jeziora, co umożliwia sprawne przemieszczanie się
pomiędzy kolejnymi zbiornikami
wodnymi.

Łęknica
(Park Mużakowski)
Park Mużakowski, inaczej Park
Muskau, to jedna z największych
atrakcji turystycznych woj. lubuskiego. Został założony w pierwszej połowie XIX wieku na terenie
o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Jego obszar obejmuje przeszło 700 ha,
podzielonych asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau i polską Łęknicę.
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