Schlepzig
in het hart van het Unterspreewald

Actief in de natuur
Rust en ontspanning
Cultuur en traditie
Bezienswaardigheden

Schlepzig - Eén van de oudste gemeenten in de Duitse deelstaat Brandenburg kan op een
1000 jaar lange geschiedenis teruggrijpen. Schlepzig werd voor het eerst in het jaar 1004 in
een akte genoemd, in een schenkingsoorkonde van Hendrik II aan het klooster Nienburg.
Schlepzig werd toentertijd Zloupitsi genoemd, wat in het Wendisch “paal” betekent, omdat de
eerste huizen op palen waren gebouwd. Het 660 inwoners tellende dorp ligt 12 kilometer ten
noorden van Lübben en wordt het “centrum van het Unterspreewald” genoemd.
Gastvrij Schlepzig – Van een gezellige pension tot comfortabel hotel, hier vindt een ieder
het juiste onderkomen voor zijn verblijf. Meerdere restaurants, een brouwerij, een branderij
en een café met een uitgebreid aanbod aan typische gerechten en specialiteiten uit het
Spreewald nodigen u uit voor een bezoek. In het dorp zijn er mogelijkheden om te winkelen
en zijn medische voorzieningen aanwezig. Het kinderdagverblijf in Schlepzig biedt de
mogelijkheid om kleine vakantiegasten op te vangen.
Actief in Schlepzig – De centrale ligging in een uniek en fraai natuurlandschap maakt een
grote verscheidenheid aan vrijetijdsbestedingen mogelijk. Actief ontspannen is het devies –
goed gemarkeerde fiets- en wandelpaden en waterwegen, tochten met paard en wagen en
rijtuigen, vissen, boottochten en kanoën zijn voor het uitkiezen. De boothaven in Schlepzig is
het startpunt van vele tochten naar de “kern” van het Unterspreewald. U vindt hier puur
natuur en u leert unieke flora en fauna kennen. Er worden boottochten van twee of meer uur
en dagtochten aangeboden, geheel individueel voor kleine of grote groepen.
Waterliefhebbers vinden hier een plaats om te pauzeren tijdens hun tocht door het labyrint
van de ontelbare zijtakken van de Spree in het Spreewald.
Voor diegene die niet alleen op excursie wil gaan, worden talrijke tochten met een gids
aangeboden.
Natuurlijk Schlepzig – Natuur ervaren en genieten – het met informatieve bordjes
gemarkeerde natuurpad “Buchenhain” met zijn 7 meter hoge observatietoren direct aan de
Spree biedt in elk jaargetijde een prachtig uitzicht op de “Wussegk” en zijn planten- en
dierenwereld. Verderop bij de hut “Mollenhauers Hütte”, vroeger een werkplaats voor
“Muldenhauers” (ambachtelijke houtbewerkers), is er een idyllisch plekje voor een pauze.
Een wandeling om de visvijvers en een verblijf in het “weidendom Arena Salix” (een
natuurbouwwerk van knotwilgen) nodigen natuurliefhebbers uit.

Fietsroutes door Schlepzig
Augurkenroute
Europese wandelroute E10
Spreefietsroute
Hofjachtroute

Bezienswaardig Schlepzig – Het Boerenmuseum Schlepzig is uniek in zijn soort. Hier
maakt de bezoeker een reis door het verleden.
Het compleet gerenoveerde woonhuis (gebouwd in 1818) geeft samen met de
tentoonstellingen in de grote schuur, de koestal en de veldschuur een kijkje in het leven en
werken van onze voorouders. Een oude bakoven waarin nog steeds plaatkoek wordt
gebakken, een kruidentuin en een buitenverblijf voor kleine dieren maken de boerderij
levendig en compleet. Tel: + 49 (0) 3572 225.
Dorpskerk – gebouwd in 1782 in vakwerkbouw
Brandweermuseum – histor. materieel en uniformen
Historische korenmolen – een in 1740 gebouwde koren-, olie- en houtzaagmolen, die uit 3
verdiepingen bestaat
Infocentrum van het biosfeerreservaat – met permanente tentoonstelling, natuurwacht

Cultuur en traditie – Schlepzig is al een keer “het mooiste dorp in Brandenburg” geweest en
als organisator van het Brandenburgse Dorpsfeest en de Spreewaldse Augurkendagen –
een betrouwbare gastheer. Het dorp wordt gekenmerkt door een levendig verenigingsleven.
Naast het traditionele carnavalsfeest met de grote carnavalsoptocht vindt elk jaar begin
augustus het dorpsfeest van Schlepzig met de bootcorso plaats. Verdere hoogtepunten zijn
het “Maitreiben” (meifeest), eind juni het “Schoberfest” (hooifeest) en eind oktober de
“Großer Fischzug” (vissersfeest) aan de Inselteich (eilandvijver).
De instandhouding van gebruiken, gewoonten en traditioneel handwerk, slachtfeesten en
een veelzijdig aanbod van muzikale evenementen – van jazz, rock tot klassiek - maken het
beeld compleet.
Aanrijroute:
Auto: A13
Afslag Freiwalde via Lübben
Afslag Staakow via Krausnick
Afslag Halbe via Märkisch Buchholz
Trein: Station Lübben, dan verder met de bus.
Tips voor uitstapjes:
Spreewaldplaatsen Lübben, Lübbenau, Burg
Kristall kuur- en zwembad Lübbenau
Zwemparadijs Tropical Islands
Spreewaldthermen Burg
Slavenburcht Raddusch
Museumdorp Glashütte
Bezoekersmijn F 60 Lichterfeld
Verdere informatie:
Tourist-Information Unterspreewald
Dorfstraße 26 – 15910 Schlepzig B.R.D.
Tel.:+49 35472 / 64025 – Fax: +49 35472 / 64024
tourismus@t-online.de
www.unterspreewald.de
www.schlepzig.de

