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Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Szanowni Państwo!
Piękne Województwo Lubuskie, nazywane krainą miodem
i winem płynącą, jest wyjątkowe przez swoją wielokulturowość.
Różnorodność tradycji i obyczajów przypomina nam o tym, kim
jesteśmy i jakie są nasze korzenie. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tradycji i budowanie tożsamości regionalnej oraz ocalenie pereł, które są pamięcią kultury i historii regionu. A dzieje
Ziemi Lubuskiej są i winem, i miodem pisane – tradycje winiarskie sięgają aż XIII wieku.
Przez nasze tereny przebiega jedyny w Polsce Szlak Wina
i Miodu. Ponad 200-kilometrowa trasa obejmuje kilkadziesiąt
urokliwych przystanków, m.in. winnice, muzea i gospodarstwa
pszczelarskie. Lubuski Szlak Wina i Miodu to także wydarzenia
i imprezy, jak np. Weekendy Otwartych Winnic czy Miodobranie, obiekty i usługi, jak i wyroby proponowane przez winiarzy,
pszczelarzy, hotelarzy i muzealników.
Nasze województwo naprawdę „smakuje” wyjątkowo, a odradzająca się tradycja winiarska i produkcja miodu sprzyjają
odkrywaniu zapomnianych lokalnych potraw. Na „Liście Produktów Tradycyjnych” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
znajdują się takie regionalne pyszności, jak np. schab słubicki,
chleb domowy na zakwasie, strucla, paska bukowińska, pierogi
z kaszą gryczaną i twarogiem… Nawet najbardziej wytrawny
koneser sztuki kulinarnej doceni bogactwo smaku Lubuskiego,
na który składa się odrobina historii zmieszana z garścią tradycji
i szczypty nowoczesności, a do tego spora dawka wysokiej kultury, energii i dynamicznego rozwoju. Ale to, co naprawdę nadaje
charakteru całości, to iście tajemniczy składnik – pasja działania.
To ona ma moc tworzenia!
Zapraszam więc na smakowitą wyprawę przez Województwo
Lubuskie. W tym najbardziej zalesionym z województw dbamy
o odpowiednią strawę dla ciała i umysłu, a także inwestujemy
w nasz największy kapitał – mieszkańców regionu.
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
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Województwo lubuskie, położone w zachodróżne warianty wycieczek, łączących ruch i zaniej części Polski, tuż przy granicy z Niemcami,
bawę z edukacją, takie jak geoturystyczna trasa
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Pszczoły w ulu

– pagórkowato pofałdowany teren okolic Zielonej Góry i Gorzowa, gdzie mieści się większość
winnic – zapewnia dobre nasłonecznienie stoków, co przyczynia się do udanych zbiorów. Tutejsze tereny są więc idealne do uprawy winorośli, a jedynym zmartwieniem winiarzy w klimacie
umiarkowanym zmiennym są zdarzające się
czasem wiosenne lub jesienne przymrozki, które
zagrozić mogą przemrożeniem budzącym się do

Winnica Cantina

życia pędom. W tym kontekście województwo
lubuskie można uznać za uprzywilejowane, gdyż
na tle okolicznych regionów wyróżnia się małymi amplitudami temperatur, co daje wczesne
wiosny, długie lata oraz krótkie łagodne zimy.
Dogodne warunki cieplne to atut nie tylko dla
posiadaczy winnic, lecz także dla pszczelarzy,
którym nieobce są obawy o przetrwanie rojów
podczas zimy. Tu również istotne jest czyste,
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nieskażone powietrze, które dzięki zmniejszonej
działalności rolnej okolic pozbawione jest też
oprysku substancjami chemicznymi, zabójczymi
dla pszczół.
Zgodnie z legendą Bachus, bóg wina i winorośli, poniósł śmierć z rąk tytanów, a jego
krew zrosiła wybrzeża Morza Śródziemnego,
Francję, okolice Renu i Mozeli. Kilka zabłąkanych kropli spadło także w okolice południowej
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Hymn Ziemi Lubuskiej

Hymn ziemi lubuskiej
[słowa: Piotr Kłuciński,
muzyka: Roman Mazurkiewicz, 1947]
Gdzie dumna Odra błękitne swe fale
Prze do dalekich Bałtyku wód,
W wieńcu łąk, lasów jaśnieje wspaniale
winnic i sadów kwiecisty cud.
Ziemio lubuska, kraju nasz miły,
Urokiem swoim czarujesz nas,
Oddajem tobie życie i siły,
Bądź chlubą Polski po wieczny czas!
Polskie są dawne twe dzieje wspaniałe,
Polski tu żywioł od wieków żył.
Wrogów Ojczyzny niejedną nawałę
Polski lud wstrzymał, gromił i bił.
Kryje ta ziemia ojców mogiły
I polski szumi nad nimi las,
Oddajem tobie życie i siły,
Bądź chlubą Polski po wieczny czas!

Zielona Góra, Pomnik Bachusa

i zachodniej Polski. Wszędzie tam rozrosły
się wspaniałe winorośle. To jedynie legenda.
Prawdą jest jednak, że już od X wieku krajobraz ziem lubuskich upiększały liczne winnice,
czego dowodem są obrazy oraz teksty, które
po dziś dzień się zachowały, m.in. w Muzeum
Wina w Zielonej Górze. Prócz literatury i sztuki kultura winiarska i nie tylko, bo region może
się pochwalić aż 34 produktami tradycyjnymi,

przetrwała w przekazywanych z pokolenia na
pokolenie obyczajach. Wina przygotowywane
ze starych, rosnących tu od setek lat szczepów,
naturalne miody, wędliny, wypieki powstałe
zgodnie ze starymi recepturami – to wszystko
składa się na nieprzebrane bogactwo smaków
kuchni regionalnej. Lubuskie można poznawać na wiele sposobów, ale podążanie szlakiem kulinarno-winnym jest na pewno tym
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najsmaczniejszym. W ostatnich latach winny
potencjał województwa jest coraz prężniej
rozwijany, podobnie jak związany z nim sektor
turystyki, jaki stanowi enoturystyka. Lubuski
Szlak Wina i Miodu to niezapomniana przygoda wytyczona trasą polskiego trunku, który
zyskuje coraz większe uznanie na świecie. Prowadzi poprzez miejsca historycznie, związane
z winiarstwem, a także miejsca poświęcone tej

Lubuskie po drodze
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ważnej dla regionu tradycji, takie jak Park Winny – Palmiarnia w Zielonej Górze, aż po współczesne, świetnie prosperujące winnice. Podróż
szlakiem daje szansę zapoznania się z dawnym procesem tworzenia win w skansenie
w Ochli oraz współczesną produkcją u okolicznych wytwórców, poczynając od wzrostu rośli,
przez ich zbiory, proces fermentacji i leżakowanie. Wyprawa daje również możliwość kontaktu
z samymi winiarzami – ludźmi przepełnionymi
pasją i miłością do niepospolitej pracy, jaką jest

uprawianie winorośli. Przy takich okazjach entuzjaści enoturystyki poznają rozmaite historie,
anegdoty i ciekawostki z życia winnic.
Niewątpliwie stolicą lubuskiego winiarstwa
jest Zielona Góra. Tradycje związane z uprawą
winorośli sięgają XII wieku. To tu odbywa się
Winobranie, przypadające na czas zakończenia
zbiorów. Święto obchodzone jest od 1852 roku
i rozpoczyna się barwnym korowodem.
Obecnie obchodzone jest wyjątkowo hucznie
jako Dni Zielonej Góry i przyciąga do miasta

Winnica Stara Winna Góra
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rzesze spragnionych wina i widowiska turystów.
Zielonogórskie wino przez lata służyło za
prawdziwe źródło natchnienia dla autorów
poezji i piosenek. Obok utworów poważnych
powstały także utwory lekkie, niemal kabaretowe. Przykładem jest choćby melodyjny Walc
winobraniowy Janusza Gniatkowskiego. Wino
zapisało się również w lokalnych podaniach
i legendach. Jedna z nich mówi, iż w Zielonej
Górze bezpiecznie można kosztować win, bo
w razie zbytniego nadużycia zawsze zjawi się
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czarny kot, który odprowadzi do domu.
Lubuskie smakuje nie tylko winem, lecz także miodem. Jego produkcja na powrót przeżywa prawdziwy rozkwit. Tradycje lubuskiego
pszczelarstwa sięgają czasów średniowiecza,
kiedy to bartnictwo stanowiło silną gałąź gospodarki, a miód i wosk były wysoko cenionymi
towarami na rynku krajowym i zagranicznym.
Wzrost handlu tym „płynnym złotem” zmusił
hodowców pszczół do zapewnienia sobie stałego dostępu do ich gniazd – tak powstały ule.

Bartnicy przekwalifikowali się na pszczelarzy.
W tradycyjnych metodach jeszcze do XIX wieku pozyskiwano miód poprzez podgrzewanie
plastrów i zlewanie zawartości przez sito do
naczynia, które nie mogło być zrobione z żelaza,
cynku, miedzi lub mosiądzu, ponieważ nadają
one metaliczny posmak.
Współcześnie popularyzacją dobrych praktyk
w zakresie produkcji miodu zajmują się Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze oraz
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie

Wielkopolskim. Praca obu organizacji skupia się
nie tylko na ochronie interesów hodowców czy
organizacji świąt pszczelarskich, lecz także na
dbałości o środowisko naturalne i pszczoły.
Na terenie województwa lubuskiego, w ciągu
roku, organizowanych jest wiele świąt, festynów i wydarzeń kulturalnych związanych z tradycyjnymi produktami kulinarnymi regionu. Na
pierwszy plan wysuwa się wino i miód! Sztandarowym świętem jest Winobranie będące rozpoznawalną wizytówką województwa zarówno

Zielona Góra, deptak
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Walc winobraniowy

[słowa: Tadeusz Cegielski, muzyka: Edward
Piórek]
Dni Morza to Gdynia i Gdańsk,
Lajkonik to Kraków od lat,
Barbórkę od wieków górnicy swą mają,
Lecz Bachus był zawsze nasz!
Z Bachusem więc na randez-vous
Turysto spiesz do nas co tchu,
bo tu oprócz wina lubuska dziewczyna
uśmiechem cię wita swym
(ref.) Hej Winobranie,
historia wieków ulicą dziś mknie,
hej Winobranie,
dziś nie zabraknie i ciebie, i mnie,
grajcie fanfary,
niech staropolski usłyszę wasz ton,
kielich wina i miodu
potem do korowodu
pójdziemy razem znów ty i ja
A gdy ziemię spowije mrok
i błyśnie na niebie rój gwiazd,
wesoły korowód mknie już ulicami
w najpiękniejszym dziś z miast.
Tańczących przybywa wciąż par,
a w żyłach już mocniej gra krew
i każdy rozumie, jak piękne są słowa:
wino, kobieta i śpiew!

Skansen w Ochli
w kraju, jak i w państwach sąsiednich. Niemalże
równym zainteresowaniem cieszy się Święto
Miodu, Chleba, Wina i Ogrodów w Skansenie
w Ochli, podczas którego można zapoznać się
z tradycyjnymi metodami wyrobu produktów
spożywczych. Praktycznie każdego miesiąca organizowane są pomniejsze imprezy winiarskie,
poczynając od zimowego seminarium dotyczącego upraw winorośli, poprzez Wiosenną Próbę
Lubuskiego Wina, letnie Weekendy Otwartych
Winnic, kończąc na jesiennym Święcie Młodego
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Wina Zielonogórskiego. Dla pszczelarzy oraz
miłośników miodu najważniejsze jest Lubuskie
Miodobranie w Lubiszynie, a także Jarmark Miodu i Wina w Żarach. Na tym jednak nie koniec,
gdyż kulinarne Lubuskie zaprasza również na
święta: Czekolady (w Kargowej, polskiej stolicy
popularnych ciastek i batonów), Pieroga (w gminie Bytnica), Pomidora (w Przytocznej), Pieczonego Kurczaka (w Deszcznie) i wiele, wiele
innych.
n

Winobranie

Szlakiem najwspanialszych
winnic Lubuskiego
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Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Samorządowa Winnica
w Zaborze
\ Współrzędne GPS: N 51°57’08.2” E 15°42’11.5”

4 km
Prom w Milsku
Przejażdżka promem rzecznym to ciekawa
alternatywa dla mostów
Adres: Milsko

ul. Winiarska 1, 66-003 Zabór
www.centrumwiniarstwa.pl

4 km
Kościół pw. św. Jadwigi w Milsku
Zbudowany w XVIII wieku w stylu
barokowym.
Adres: Milsko

11,5 km
Dzwonnica w Pyrniku
Wiejska szachulcowa dzwonnica z połowy
XIX wieku.
Adres: Pyrnik

12 km
Pałac myśliwski Radziwiłłów w Klenicy
Wybudowany z inicjatywy Antoniego
Radziwiłła w latach 1880–1884
i przebudowany w roku 1903.
Adres: Klenica

15 km
Kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Zielonej Górze
Nazywana Kaplicą na Winnicy, wzniesiona
po 1314 roku jako wotum za ocalenie przed
dżumą.
Adres: ul. Aliny 17, Zielona Góra
Lubuskie Centrum Winiarstwa
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Odmiany winorośli: moszczowe (Karmazyn
[Tauberschwarz], Pinot Gris, Pinot Noir,
Riesling, Solaris, Traminer, Zweigelt)
Rok założenia: 2013
Powierzchnia: 35 ha

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Obsługa turystów z Polski i zagranicy, organizacja imprez okolicznościowych oraz
warsztatów edukacyjnych i dydaktycznych
poświęconych winiarstwu, a także praktyczna pomoc lubuskim winiarzom w trakcie
winobrania. To główne zadania Lubuskiego
Centrum Winiarstwa w Zaborze. Centrum
jest obok winnic główną atrakcją Lubuskiego
Szlaku Wina i Miodu, a także jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc związanych z winiarstwem w kraju.
W listopadzie 2014 roku - Marszałek Województwa Lubskiego, Elżbieta Anna Polak
podpisała umowę z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Sulechowie na dzierżawę gruntów w Zaborze, co umożliwiło rozpoczęcie budowy Centrum. 28 kwietnia 2015 r.
wmurowano akt erekcyjny pod inwestycję,
a uroczyste otwarcie odbyło się 9 października. Lubuskie Centrum Winiarstwa prowadzi
wspólnie z PWSZ w Sulechowie działalność
dydaktyczno-edukacyjną na rzecz winiarstwa, rozwija markę oraz potencjał turystyczny województwa lubuskiego, a także
pomaga w budowaniu tożsamości regionalnej, integracji środowisk winiarskich oraz
rekultywacji tradycji związanych z uprawą
winorośli i produkcją wina na Ziemi Lubuskiej. Spełnia też funkcje: reprezentacyjną,
turystyczną, rekreacyjna, i muzealną., a ponadto stanowi bazę naukową umożliwiającą

kształcenie studentów na kierunku winiarskim oraz prowadzenie doradztwa branżowego dla winiarzy. Zlokalizowane w pobliżu
malowniczej, 35-hektarowej Winnicy Samorządowej Centrum jest również znakomitym
miejscem do organizacji spotkań i konferencji. W budynku znajdują się trzy sale, będące
idealnym miejscem do prowadzenia szkoleń,
prelekcji czy prezentacji.
Do odwiedzenia Centrum zapraszamy zarówno turystów indywidualnych oraz zorganizowane grupy wycieczkowe. Odwiedzający
mogą wraz z przewodnikiem przebyć ścieżkę dydaktyczną, której głównym celem jest
przybliżanie tradycji winiarskich związanych
z Ziemią Lubuską oraz Winnicą Samorządową. W ciekawej formie, z wykorzystaniem
licznych multimediów zwiedzający zdobywają ciekawe informacje o początkach
winiarstwa na Środkowym Nadodrzu, powojennych losach lubuskich winnic, a także
obrazie współczesnym winiarstwa. W Centrum promowane są również inne atrakcje
turystyczne regionu, m.in. szlak przyrodniczy z Parkiem Mużakowskim i Parkiem Narodowym „Ujście Warty” na czele czy szlak
fortyfikacji, z jego głównym punktem, tj. Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym, a także
regionalne produkty kulinarne.
n
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miejsca noclegowe
w okolicy:

Gościniec Stodoła w Zaborze
www.gosciniecstodola.pl
tel. +48 68 327 44 50

VI
VI
VI

imprezy
w okolicy:

Lubięcin – Lubięcińskie Reggae
Nowa Sól – Festiwal Jadła Cepeliada
Nowa Sól – Święto Solan

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica Stara Winna Góra
\ Współrzędne GPS: N 52°02’18.81” E 15°38’49.91”

3,4 km
Rejsy galarem
Rejs dawnym rzecznym statkiem po Odrze
i Obrzycy na odcinku Cigacice – Górzykowo.
Adres: ul. Portowa, Cigacice
tel. +48 508 030 003, +48 531 559 930

Górzykowo 22, 66-131 Cigacice
tel. +48 694 266 679
+48 68 385 92 79 wew. 10
www.winnydworek.pl
recepcja@winnydworek.pl

150 osób

sklep z winami

degustacje

udogodnienia dla
niepełnosprawnych

imprezy integracyjne

hotel

parking dla samochodów
30 miejsc

restauracja

7 km
Kościół pw. Krzyża Świętego w Podlegórzu
Wybudowany na przełomie XVII i XVIII
wieku neoromański kościół położony jest na
malowniczym wzgórzu ponad wsią.
Adres: Podlegórz

8 km
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sulechowie
Rzymskokatolicki kościół parafialny mający
cechy późnego gotyku. Na uwagę zasługują
zabytkowe organy autorstwa Gustawa
Heinze z 1922 roku.
Adres: pl. Kościelny 4, Sulechów

Odmiany winorośli: moszczowe (Pinot Noir,
Regent, Riesling, Saint Laurent, Saphira,
Traminer)
Rok założenia: 1997
Powierzchnia: 6 ha

zwiedzanie winnicy

9 km
Zespół pałacowo-parkowy
w Trzebiechowie
Pałac swój styl renesansowej rezydencji
francuskiej zawdzięcza księciu Henrykowi
von Reuss, który w roku 1876 zainicjował
przebudowę poprzednio istniejącego XVIlub XVII-wiecznego dworu.
Adres: ul. Parkowa 4, Trzebiechów

16

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Stara Winna Góra stanowi nieodłączny element pięknego górzykowskiego
krajobrazu już od prawie 20 lat i dla wielu jest
symbolem dobrego smaku oraz wyrafinowanego gustu. Uprawiane tu szlachetne odmiany winorośli zajmują przeszło 6 ha, w porze
letniej zalewając soczystą zielenią okoliczne
pola. Jednak żadna z winorośli nie przynosi
tak wielkiej chluby swym hodowcom jak niezwykły szczep Riesling, którego wyjątkowy
smak rozpoznają znawcy wina z całej Europy.
Wśród urokliwych wzgórz nadodrzańskich
położonych jest wiele winnic, lecz nie każda
poszczycić może się zarówno tak szeroką
paletą uprawianych winorośli, jak i tak dużą
liczbą świadczonych gościom usług. Użyte
określenie „paleta” karze wspomnieć o niepospolitym wydarzeniu gromadzącym świat
artystyczny i elity kulturalne. Stara Winna
Góra bierze bowiem udział w niezwykłych
plenerach malarskich Pejzaże winne i niewinne, podczas których zbierane są środki na
cele charytatywne.
Trudno o piękniejszą lokalizację, nic więc

dziwnego, że przez wielu Winny Dworek
wybierany jest jako miejsce świętowania
najważniejszych wydarzeń w życiu: wesel
(w niepowtarzalnej aranżacji białych namiotów), chrzcin, jubileuszy. Również dla tych,
którzy chcą zaznać odrobiny relaksu i oderwać się od codzienności, przygotowano odpowiednią ofertę. Są to zabiegi z winoterapii,
a wśród nich egzotycznie brzmiący Hammam
Marokański oraz autorska Ceremonia Boskiego Bachusa.
Najlepszą rekomendacją dla winnicy jest
jednak samo zadowolenie wszystkich odwiedzających, skuszonych niepowtarzalnością
miejsca oraz smakiem wybornych specjałów. Bowiem Winny Dworek to nie tylko wyśmienity smak rodzimych win, lecz także
przepyszna regionalna kuchnia bazująca na
miodach prosto z pasieki, kozich serach z pobliskiej serowarni, dziczyźnie, własnoręcznie
suszonych pomidorach oraz pieczywie wypiekanym według dawnej receptury.
n
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miejsca noclegowe
w okolicy:

Hotel Winny Dworek w Górzykowie
www.winnydworek.pl
tel. +48 694 266 679
Agroturystyka w Cigacicach
tel. +48 609 566 274
Dom nad Odrą w Cigacicach
tel. +48 786 856 453
tel. +48 504 267 832
Usługi Hotelarskie
Vera w Sulechowie
www.noclegilubuskie.com.pl
tel. +48 601 741 558

IV
IV
VIII
IX
IX

imprezy
w okolicy:

Zielona Góra – Jarmark Wielkanocny
„Kraszanka”
Weekendy Otwartych Winnic
Trzebiechów – Święto Indyka
Zielona Góra – Winobranie
Kargowa – Święto Czekolady

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Cantina

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 52°04’38” E 15°34’19”

4,5 km
Zamek książęcy w Sulechowie
Najstarsza, XIV-wieczna budowla na terenie
miasta, wybudowana przez księcia Konrada
III Głogowskiego około 1304 roku.
Adres: al. Wielkopolska 3, Sulechów

Mozów 13, 66-100 Sulechów
tel. +48 691 914 849, +48 695 657 069
www.winnicacantina.pl
winnica@winnicacantina.pl

80 osób

parking dla samochodów
30 miejsc

degustacje

parking dla autokarów
1 miejsce

imprezy integracyjne

zwiedzanie winnicy

10 km
Rejsy galarem
Rejs dawnym rzecznym statkiem po Odrze
i Obrzycy na odcinku Cigacice – Górzykowo.
Adres: ul. Portowa, Cigacice

Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(Bianca, Dornfelder, Pinot Gris, Regent,
Riesling, Rondo)
Rok założenia: 2006
Powierzchnia: 1,2 ha

20 km
Figura Chrystusa Króla Wszechświata
w Świebodzinie
36-metrowa rzeźba powstała w 2010 roku
na podobieństwo Chrystusa Odkupiciela
w Rio de Janeiro.
Adres: ul. Sulechowska, Świebodzin

miejsca noclegowe
w okolicy:

Usługi Hotelarskie Vera
w Sulechowie
www.noclegilubuskie.com.pl
tel. +48 601 741 558, +48 691 601 595
Mały Dwór w Pałcku
www.malydworpalck.prv.pl
tel. +48 602 250 024

IV
IV
VIII
IX

imprezy
w okolicy:

Zielona Góra – Jarmark Wielkanocny
„Kraszanka”
Weekendy Otwartych Winnic
Trzebiechów – Święto Indyka
Kargowa – Święto Czekolady

Historia Winnicy Cantina sięga 2006 roku.
Powstała dzięki staraniom małżeństwa Państwa Pacholaków, którzy wybrali dogodny
teren, zakupili go, przygotowali pod uprawę,
obsadzili krzewami i pielęgnowali. Efektem
wieloletniej pracy jest wspaniale zadbana
uprawa, rozciągająca się na obszarze całego hektara. Przybywający do Cantiny mają
możliwość rozsmakować się w winach powstałych z owoców odmian Bianca, Dornfelder, Pinot Gris, Regent, Riesling i Rondo.
Z myślą o gościach przygotowano także inne
kulinarne rarytasy: pstrąga wędzonego na
pędach winorośli, smalec z dziczyzny, dżemy
z winogron czy chleby domowego wypieku.
Poza winem kieliszki napełnić można również miodem pitnym gronowym lub nalewką
z tych samych owoców.
Gdy dorośli oddają się degustacji, na dzieci czekają plac zabaw oraz boisko do gry
w siatkówkę, a także misy przepysznych
owoców, zerwanych wprost z winnych pędów. Wraz z nastaniem wieczora wcale nie
trzeba kończyć zabawy. Wręcz przeciwnie –

18

często właśnie wtedy dopiero się ona rozpoczyna, bo dla chętnych istnieje możliwość
biesiadowania przy ognisku. A wszystko to
okraszone łykiem i kęsem rodzimych specjałów oraz opowieściami o tajnikach kunsztu
winiarskiego.
n

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Cosel

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°52’39.2” E 15°18’38.0”
Koźla 107, 66-008 Świdnica
tel. +48 609 486 534, +48 68 327 31 76
www.hoder-cosel.com
winnica.cosel@onet.eu

Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(Aurora, Riesling, Rondo, Suroczyński)
Rok założenia: 2003
Powierzchnia: 8 a

50 osób

miejsca postojowe
przy drodze

degustacje

zwiedzanie winnicy

imprezy integracyjne

sklep z winami

7,5 km
Muzeum Archeologiczne Środkowego
Nadodrza
Zdecydowaną większość zbiorów
muzealnych stanowią zabytki
archeologiczne z wykopalisk, które związane
są z kulturą łużycką.
Adres: ul. Długa 27, Świdnica
tel. +48 68 321 54 78
www.muzeum-swidnica.org

11 km
Lubuskie Muzeum Wojskowe
Adres: Drzonów 54, tel. +48 68 321 18 56
www.lmm.ezg.pl

Nazwa winnicy to przedwojenna pisownia
miejscowości Koźla, w której w sąsiedztwie
Zachodniego Wału Zielonogórskiego znajdują się opisywane winne pola. Przechadzając
się pomiędzy rzędami owocującej winorośli,
ponad drzewami dostrzec można wieżę górującego nad miasteczkiem XIV-wiecznego
kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej, który przydaje okolicznemu krajobrazowi mistycznego
charakteru.
W rodzinie Państwa Hoder winiarstwo
jest wieloletnią tradycją, a sztukę uprawiania winorośli i sporządzania win celebruje
się zgodnie ze starymi recepturami, bez użycia jakichkolwiek konserwantów i substancji chemicznych. Wszystkie wina w winnicy
Cosel wytwarzane są bez domieszki drożdży
czy siarczanów, przez co zachowują swój
wyjątkowy, naturalny smak oraz koloryt, nie
tracąc przy tym walorów zdrowotnych. Podczas kosztowania tych trunków podawane
są – w zależności od pory roku – różne zestawy specjałów, a piękna okolica oraz sam winny ogród sprzyjają wyjątkowym przeżyciom
estetycznym w trakcie degustacji.
n

7,5 km
Kościół pw. św. Marcina Biskupa
w Świdnicy
Adres: ul. Długa 26, Świdnica

miejsca noclegowe
w okolicy:

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Letnica”
www.agroletnica.pl
tel. +48 606 649 604

IV
IV
VII
VIII
IX
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imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Ochla – Kaziuki
Ochla – Święto Miodu
Ochla – Dobre Smaczne, bo Lubuskie
Ochla – U Progu Jesieni

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Equus

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 52°57’17.44” E 15°49’56.46”

5,5 km
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Wołogoszczu
Dawniej ewangelicki a obecnie rzymsko
‑katolicki kościół filialny z XVIII wieku.
Posiada budowę szachulcową
Adres: Wołogoszcz

Mierzęcin 17, 66-520 Dobiegniew
tel. +48 504 286 758
www.winnicaequus.pl
lukasz.chrostowski@gmail.com

Odmiany winorośli: moszczowe (Cabernet
Dorsa, Chardonnay, Johanniter, Kernling,
Pinot Gris, Pinot Noir, Regent, Riesling,
Rondo, Solaris, Traminer)
Rok założenia: 2006
Powierzchnia: 1 ha oraz 0,25 ha

55 osób

zwiedzanie winnicy

degustacje

sprzedaż sadzonek

parking dla samochodów
30 miejsc

udogodnienia dla
niepełnosprawnych

8 km
Muzeum Woldenberczyków
w Dobiegniewie
Powstało w 1987 roku z inicjatywy byłych
jeńców Oflagu IIC Woldenberg. W zbiorach
muzeum znajdują się oryginalne pamiątki
z czasów niewoli.
Adres: ul. Gorzowska 11, Dobiegniew
tel. +48 95 761 10 95,
www.muzeum.dobiegniew.pl

miejsca noclegowe
w okolicy:
Pałac Mierzęcin
www.palacmierzecin.pl
tel. +48 95 713 15 00
Ignacówka w Sarbinowie
www.ignacowka.pl
tel. +48 501 574 143
tel. +48 95 761 39 09

IV
V
VI
VI
VII

imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Dobiegniew – Dobiegniewska
Majówka
Mierzęcin – Święto Konia
Dobiegniew – Turniej Wsi Gminy
Słonów – Święto Młodego Ziemniaka

parking dla autokarów
1 miejsce

Właściciele winnicy Equus, Jowita Banek
i Łukasz Chrostowski, posiadają kilka parceli, na których prowadzona jest uprawa pod
produkcję wina. Główna winnica znajduje się
w Zaborze, mniejsze nasadzenia ulokowano
w Mierzęcinie oraz Kornacicach. Położone
wśród lasów i jezior miasteczko turystyczne
Mierzęcin to idealne miejsce, by rozpocząć
zwiedzanie winnic!
Aby trafić na spotkanie z właścicielami,
należy kierować się podobnie jak do Pałacu
w Mierzęcinie, lecz przed bramą wjazdową
skręcić w lewo, aż natrafi się na pierwszy
dom. Winnica leży na łagodnym wzniesieniu,
wystawionym na południowo‑wschodnie
słońce. W Equus uprawianych jest wiele rodzajów winorośli, lecz głównie popularne
Pinot Gris i Pinot Noir, a także mniej znany
Kernling. Klimat tych okolic sprawia, że latem
jest gorąco i sucho, a zimy bywają łagodne.

20

W związku z tym możliwa jest uprawa późnych i wymagających odmian winorośli.
Jednak winne krzewy łączy jedno – zostały
tak dobrane, by uzyskiwane wina miały najwyższą jakoś i wybitne walory smakowe.
Właściciele winnicy należą do jednych z największych importerów sadzonek w Polsce.
n

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Hiki

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°43’38.07” E 15°47’32.39”
Bycz 34, 67-115 Bytom Odrzański
tel. +48 509 682 258
wladekhiki@interia.eu

Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(Acolon, Cabernet Cortis, Dornfelder, Pinot
Noir, Riesling, Solaris, Traminer, Zweigelt)
Rok założenia: 2006
Powierzchnia: 1 ha

20 osób
degustacje

3 km
Kościół pw. św. Hieronima w Bytomiu
Odrzańskim
Już w XII wieku wzniesiono romański
kościół pw. św. Stefana, na którego
miejscu powstał w XIV wieku kościół
pw. św. Hieronima, w kolejnych wiekach
wielokrotnie przebudowywany.
Adres: ul. Kolbego 1, Bytom Odrzański

3 km

parking dla samochodów
15 miejsc

Pomnik czarnego kota
Według miejskiej legendy w Bytomiu
Odrzańskim przy winie można bawić się
do białego rana, gdyż istnieje kot, który
wszystkich bezpiecznie odprowadza do
domu.
Adres: Rynek, Bytom Odrzański

Wakacyjne wyjazdy nad Morze Śródziemne i lokalne, sięgające XII wieku, tradycje
uprawy winorośli zainspirowały Władysława
Hikiego do założenia własnej winnicy.
Pomysłowi towarzyszyła pamięć o najsłynniejszych markach regionu, takich jak
„Bytomska rubinowa krew” i „Stołowe wino
Karolat”.
Królem win pochodzących z piwnicy Hiki
jest oczywiście Riesling. To jego smak od kilku lat zachwyca podniebienia nawet najbardziej wybrednych gości, którzy przybywają tu
na degustację.
Wizytę w winnicy urozmaicić można
wybraną atrakcją dostępną w okolicy. Na
turystów czekają m.in. wycieczki konne,
przejażdżki quadem i skuterem wodnym lub
malownicza wyprawa łodzią motorową po
Odrze.
n

miejsca noclegowe
w okolicy:

Hotel i Agroturystyka Złoty Lew
w Bytomiu Odrzańskim
www.zloty-lew.pl
tel. +48 603 696 688
tel +48 68 388 49 83

IV
V
VIII
IX
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imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Siedlisko – Święto Bzów
Bytom Odrzański – Biesiada
Zespołów Ludowych i Grup
Śpiewaczych
Nowe Miasteczko – Święto
Rzodkiewki

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Ingrid

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°57’54.3” E 15°41’25.8”

2 km
Zespół pałacowo-ogrodowy w Zaborze
Barokowy pałac z 1677 roku. Jego ostatnią
właścicielką była żona cesarza Niemiec
Wilhelma II Hohenzollerna.
Adres: ul. Zamkowa 1, Zabór

5 km
Pałac w Przytoku
Pałac neorenesansowy w Przytoku
został wybudowany w latach 1864–1867
w miejscu starej budowli gotyckiej.
Wyróżniają go bogata elewacja oraz piękne
wnętrza.
Adres: Przytok 91, Zabór

Łaz 54, 66-003 Zabór
tel. +48 504 712 312, +48 697 515 113
www.winnicaingrid.pl
info@winnicaingrid.pl

Odmiany winorośli: moszczowe (Alibernet,
Devin, Müller Thurgau, Muscat Moravsky,
Pinot Blanc, Pinot Noir, Riesling, Saint
Laurent, Zweigelt)
Dodatkowe odmiany: Solaris, Gewurztraminer
Rok założenia: 2008
Powierzchnia: 2,5 ha

45 osób

zwiedzanie winnicy

degustacje

udogodnienia dla
niepełnosprawnych

miejsca postojowe
przy drodze

przyjazna dzieciom

9,5 km
Tor WallraV Race Center
Tor wyścigowy, na którym każdego roku
odbywa się m.in. wiele imprez sportowych
rangi międzynarodowej. Do dyspozycji
jest wypożyczalnia udostępniająca 35
nowoczesnych gokartów.
Adres: ul. Zatorze, Stary Kisielin
www.wallravracecenter.com
tel. +48 602 125 089

22

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Na południowym zboczu wzgórza, za domem właścicieli winnicy, Moniki i Jacka Kapałów, po latach nieużytkowania, rozkwitł ogród
winny, słynący ze wspaniałych owoców.
Winnica jest idealnym miejscem na spędzenie wolnego czasu w gronie rodziny
i przyjaciół. Poza tym wypoczynek można
urozmaicić nauką o podstawach pielęgnacji winnych krzewów, a nawet pomaganiem
gospodarzom w czasie lekcji praktycznej.
Podczas zapoznawania przybyłych z procesem produkcji win, właściciele zapraszają do zwiedzania posiadłości oraz jej perły

w koronie – piwnicy. Dodatkową atrakcją są
warsztaty lawendowe.
W winnicy na gości, oprócz wykwintnych
win, czekają domowego wyrobu sery, wędliny i wypieki. Dzieci dla odmiany mogą
zaszyć się w krzakach malin lub bawić na
specjalnie przygotowanym placu. Właściciele planują też postawienie stylowych kwater
agroturystycznych i niewielkiej knajpki serwującej smaczne dania popijane winem prosto z beczki.
n
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miejsca noclegowe
w okolicy:

Gościniec Stodoła w Zaborze
www.gosciniecstodola.pl
tel. +48 68 327 44 50

IV
VI
VIII

imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Lubięcin – Lubięcińskie Reggae
Trzebiechów – Święto Indyka

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Miłosz

24

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

25

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica Jędrzychów
\ Współrzędne GPS: N 51°54’08.44” E 15°30’51.75”

3 km
Ogród Botaniczny w Zielonej Górze
Adres: ul. Botaniczna 50a, Zielona Góra

ul. Ignacego Domeyki 12b
65-012 Zielona Góra
tel. +48 502 157 102

Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(autochtoniczne; Aurora, Chrupka Różowa,
Pinot Noir, Riesling, Traminer)
Rok założenia: 1986
Powierzchnia: 0,25 ha

4 km
Kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Zielonej Górze
Nazywana Kaplicą na Winnicy, wzniesiona
po 1314 roku jako wotum za ocalenie przed
dżumą.
Adres: ul. Aliny 17, Zielona Góra

5 km
Galeria Sztuki Sakralnej Dolnego Śląska
Adres: al. Niepodległości 15, Zielona Góra

5 km
Muzeum Lalek w Lubuskim Teatrze
Adres: al. Niepodległości 3/5, Zielona Góra

miejsca noclegowe
w okolicy:

Noclegi na Placu Słowiańskim
w Zielonej Górze
www.apartamenty.65-001.pl
tel. +48 697 712 757
Ruben Hotel w Zielonej Górze
www.rubenhotel.pl
tel. +48 68 456 70 70

IV
XI
XII

imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Zielona Góra – Święto Młodego Wina
Zielonogórskiego
Zielona Góra – Jarmark
Bożonarodzeniowy

50 osób

zwiedzanie winnicy

degustacje

sprzedaż sadzonek

parking dla samochodów
5 miejsc

Pierwszym krokiem właścicieli po zakupieniu działki pod uprawę było ratowanie
starych odmian zielonogórskiej winorośli
oraz pozyskiwanie odmian pochodzących ze
szczepów autochtonicznych. Ów proces zajął
prawie 20 lat, lecz efekty mozolnej pracy są
godne podziwu. W kameralnej winnicy podziwiać można przeszło 1000 krzewów winorośli, w tym również kilkanaście hybryd oraz
odmian deserowych. Okolica może poszczycić się wyjątkowym mikroklimatem – tutejsze winorośle nigdy nie ucierpiały z powodu
przymrozków, które niekiedy mocno dotykają okolice Zielonej Góry. Nic więc dziwnego,
że lokalne wino Aurora, o półsłodkim smaku, poszczycić może się najwyższą nagrodą
w konkursie białych win domowych i regionalnych. Część wiedzy właściciela zawarta
została w książce albumowej jego autorstwa
„Zielona Góra. Miasto młodości, tradycji i winorośli”, poświęconej walorom turystycznym,
kulturalnym i gospodarczym stolicy województwa lubuskiego.
n
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Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Julia

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°56’03.8” E 15°34’39.4”
66-002 Zielona Góra
ul. Stary Kisielin – Pionierów Lub. 15
tel. +48 722 380 289; +48 603 382 854
www.winnicajulia.pl
vinograd@vp.pl

Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(Chrupka, Dornfelder, Gewürztraminer,
Kernling, Pinot Noir, Regent, Saint Laurent,
Silvaner, Solaris, Veltliner)
Rok założenia: 2003
Powierzchnia: 0,2 ha

50 osób

zwiedzanie winnicy

degustacje

sprzedaż sadzonek

miejsca postojowe
przy drodze

przyjazna dzieciom

1 km
Pałac w Starym Kisielinie
Wzniesiony został w latach 1837–1838,
a swe powstanie zawdzięcza rodzinie von
Stosch.
Adres: Stary Kisielin

6,5 km

„Winnica Julia” to niezwykłe miejsce położone zaledwie 5 km od centrum Zielonej
Góry, w otoczeniu przepięknych pokrytych
lasami wzgórz. Założona w 2003 przez rodzinę Gradów, powstała z rodzinnej pasji
i miłości do winnego krzewu oraz boskiego trunku - wina. Specjalnością winnicy są wina białe finezyjnie komponowane
dzięki łączeniu bogactwa aromatów uprawianych odmian, oferowane są także bardzo dobre wina czerwone leżakowane
w dębowych beczkach.
W programie enoturystycznej wizyty oprowadzenie po winnicy, ogrodzie ziołowym i powstającej pasiece. Można tu także
zakupić wysokiej jakości sadzonki winorośli
odmian sprawdzonych do uprawy w polskich
warunkach klimatycznych.
Dla grup autokarowych istnieje możliwość skosztowania tutejszych przepysznych
specjałów oraz zjedzenia ciepłego posiłku.
Szczegóły programu pobytu w winnicy należy ustalać indywidualnie, telefonicznie lub
mailowo.
n

Pałac w Przytoku
Pałac neorenesansowy w Przytoku
został wybudowany w latach 1864–1867
w miejscu starej budowli gotyckiej. Na
szczególną uwagę zasługują: sala balowa,
sień oraz klatka schodowa.
Adres: Przytok 91, Zabór

miejsca noclegowe
w okolicy:

Willa Natalia w Starym Kisielinie
www.natalia.zgora.pl
tel. +48 68 327 90 14
tel. +48 721 721 803

IV
IX
X
XI
XII
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imprezy
w okolicy:

Zielona Góra – Jarmark Wielkanocny
„Kraszanka”
Zielona Góra – Winobranie
Zielona Góra – Lubuskie Plony Jesieni
Zielona Góra – Święto Młodego Wina
Zielonogórskiego
Zielona Góra – Jarmark
Bożonarodzeniowy

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Kalina

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 52°21’54.5” E 15°22’35.4”

1,5 km
Kopalnia „Sieniawa”
Pozostałości po jedynej w Polsce głębinowej
kopalni węgla brunatnego.
Adres: Osiedle Górnicze 11a
Sieniawa Lubuska, www.sieniawa.com
tel. +48 68 341 22 22

6 km
Bunkry Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego – Pętla Boryszyńska
Najciekawszy fragment MRU, czyli
potężnego systemu fortyfikacji powstałego
na pograniczu niemiecko-polskim w latach
30. XX wieku. Obejmuje podziemne tunele
i komory oraz schron wieży pancernej.
Adres: Boryszyn 30
www.petla-boryszynska.pl

Sieniawa 70, 66-220 Łagów
tel. +48 721 219 498, +48 664 194 768
Facebook: Winnica-Kalina
winnicakalina@o2.pl

10 osób
degustacje
miejsca postojowe
przy drodze
zwiedzanie winnicy
sprzedaż sadzonek

7,5 km
Zamek Joannitów
W gotyckim zamku z XIV wieku, mieści się
dzisiaj ekskluzywny hotel.
Adres: ul Kościuszki 3, Łagów

miejsca noclegowe
w okolicy:

Zamek Joannitów w Łagowie
www.zamek-lagow.com
tel. +48 68 381 40 33

IV
VI
VII
VII
VIII

imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Lubuskie lato Filmowe
Jordanowo – Festyn u św. Anny
Lubrza – Noc Nenufarów
Łagów – Jarmark Smakosza

Kameralna rodzinna winnica stworzona
z pasji. Właściciele założyli ją za namową
córki Marty. Wkrótce to niezwykłe miejsce
stało się sposobem na spełnienie się w pracy, która – mimo iż wymaga wiele cierpliwości – przynosi ogromną satysfakcję. Obecnie
jest dumą i chlubą państwa Teresy i Zbigniewa Pohrebnych, którzy rok po roku ziszczają swoje winiarskie marzenie. W spokojnej
okolicy, na obrzeżach lubuskiej wsi, pośród
rzędów winorośli, w niemal domowej atmosferze oddać można się degustacji win.
A ponieważ nie samym trunkiem Dionizosa
człowiek żyje, na miejscu czekają również
domowe szynki, pierogi, wędzone ryby, a na
miłośników słodkich przekąsek przepyszne
ciasta. Prawdziwe święto dla podniebienia.
n
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Odmiany winorośli: moszczowe (Dornfelder,
Rondo, Solaris)
Rok założenia: 2008
Powierzchnia: 0,3 ha

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Krucza

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°54’29” E 15°20’59”

Buchałów, 66-014 Świdnica
tel. +48 509 367 940
www.winnicakrucza.pl
kontakt@winnicakrucza.pl

Odmiany winorośli: moszczowe (lokalne –
autochtoniczne)
Rok założenia: 2001
Powierzchnia: 4 ha

20 osób

2 km
Dwór w Letnicy
Otoczony ze wszystkich stron parkiem
krajobrazowym wraz ze stojącym nieopodal
zborem poewangelickim tworzy Letnicki
Majątek Artystyczny.
Adres: Letnica

9,5 km
degustacje

Drewniany wiatrak w Leśniowie Wielkim
Inaczej zwany koźlakiem, wybudowany na
przełomie XVIII i XIX wieku, ma konstrukcję
słupową.
Adres: Leśniów Wielki

zwiedzanie winnicy

9,5 km
Pocztowy słup półmilowy
Wzniesiony w XVIII wieku słup wyznaczający
trasę drogi pocztowej.
Adres: Radomia

W Winnicy położonej w pięknej okolicy, pośród porośniętych lasami pagórków, można
z dala od hałaśliwej cywilizacji degustować
wykwintne wina.
W Winnicy Krucza rosną jedne z najrzadziej spotykanych w okolicy odmian winorośli. Gospodarze pozyskali je z odszczepów
rdzennych gatunków występujących w regionie zielonogórskim. Na plantacji nie są używane żadne chemiczne środki ochrony roślin,
co sprawia, że dojrzewające grona zachowują
naturalne wartości. Wszystko to składa się
na wyjątkowy bukiet smaków i aromatów
win wytwarzanych w winnicy.
Dodatkową atrakcją jest możliwość zwiedzenia tutejszej piwnicy i posłuchania gawęd
właścicieli, którzy z pasją opowiadają o swych
winiarskich sukcesach i niepowodzeniach.
n

miejsca noclegowe
w okolicy:

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Letnica”
www.agroletnica.pl
tel. +48 606 649 604

IV
V
VI
VII
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imprezy
w okolicy:

Weekend Otwartych Winnic
Świdnica – Międzynarodowy
Motopiknik
Świdnica – Dni Ziemi Świdnickiej
Ochla – Święto Miodu

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Kinga

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°47’28.3” E 15°44’47.7”

2 km
Park Krasnala w Nowej Soli
Jedyny park na świecie, który słynie
z największej figury krasnala. Krasnal Soluś
ma 541 cm wysokości i został wpisany do
Księgi Rekordów Guinnessa.
Adres: al. Wolności 11, Nowa Sól

3 km
Muzeum Miejskie w Nowej Soli
Muzeum gromadzi zbiory z zakresu sztuki,
rzemiosła, numizmatyki oraz przyrody.
Adres: ul. Muzealna 20, Nowa Sól

2 km

Stara Wieś 28, 67-100 Nowa Sól
tel. +48 609 528 581, +48 68 387 28 43
www.winnicakinga.pl
kinga@winnicakinga.pl

Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(m.in. Chardonnay, Hibernal, Pinoty, Seyval
Blanc)
Rok założenia: 1985
Powierzchnia: 1,5 ha

80 osób

zwiedzanie winnicy

degustacje

sprzedaż sadzonek

parking dla samochodów
5 miejsc

udogodnienia dla
niepełnosprawnych

parking dla autokarów
1 miejsce

Zabytkowy most na kanale portowym
w Nowej Soli
Ze względu na zastosowane rozwiązania
konstrukcyjne most jest jednym
najcenniejszych zabytków techniki w Polsce
i Europie.
Adres: al. Wolności, Nowa Sól

8 km
Zamek rycerski w Siedlisku
Zamek wybudowany w 1598 roku przez
Jerzego Schönaich na miejscu dawnego
grodu i średniowiecznego obiektu,
należącego do Franza Rechenberga.
Częściowo odbudowany w latach
1966–1971 ze zniszczeń wojennych.
Adres: Siedlisko
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Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
Winnica Kinga to prawdziwie rodzinne
gospodarstwo, którego nazwa pochodzi
od imienia córki założycieli – Państwa
Haliny i Wojciecha Kowalewskich. Miejsce
wyróżnia nie tylko bogata oferta enoturystyczna – zwiedzanie winnicy, degustacje,
wycieczki po okolicy, w tym rejsy po Odrze
– ale również ciekawa historia, która sięga
1985 roku!
W przeszłości winnica święciła wiele sukcesów, wśród których na pewno
warto wymienić nagrodę nadaną przez
Marszałka Województwa Lubuskiego.
Zdarzały się też trudniejsze chwile, jak
choćby powódź w 1997 roku, po której
konieczna była odbudowa plantacji. Po
tym wydarzeniu winnica jednak odrodziła
się jeszcze wspanialsza, bo wzbogacona o nowe odmiany, w tym mołdawskie,
sprowadzone aż z Instytutu Winorośli
w Kiszyniowie.
Sami właściciele opisują swoją winnicę jako różnorodną. Rosną tu odmiany
moszczowe (bezpośrednio w gruncie), deserowe (zimą pod osłoną) oraz testowe,
które zanim trafią do sprzedaży w tutejszej szkółce, są przez kilka lat poddawane
obserwacji. Obecnie 2/3 powierzchni zajmuje uprawa w gruncie z przeznaczeniem
na wino. Chociaż pierwszy ze szczepów
w Winnicy Kinga - Skarb Pannonii – jest
wciąż darzony wielkim sentymentem,
to obecnie właściciele chętnie eksperymentują z nowymi szczepami z Niemiec,
Czech czy Austrii.
Scenariusz zwiedzania winnicy może
być bardziej spontaniczny lub przebiegać
zgodnie z propozycją imprezy „Nadodrzańska Przygoda”, obejmującej m.in.
przejażdżkę konną lub bryczką, rejs galarem do miejscowości „Stara Wieś”
oraz degustację i biesiadę w zabytkowej
„Rybakówce”.
Podczas zwiedzania gospodarze z entuzjazmem dzielą się swoją ogromną wiedzą na temat uprawy. Zainteresowanym

chętnie udzielają wskazówek, jak oglądać,
wąchać i smakować – czyli jak poznawać
- wino. Goście Kingi, pod opieką właścicieli, dowiadują się na przykład co to suknia i struktura wina, albo kiedy dokładnie
używa się drugiego nosa…
Chociaż tutejsze wino, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, uchodzi za
wyjątkowo smaczne, to nie jedyne, czym
można się w winnicy delektować. Z myślą o odwiedzających przygotowano takie
delicje, jak konfitura winogronowa, kiszone liście winne, grona w syropie czy śliwki
oraz gruszki w winie.
W najbliższym czasie w winnicy zostanie udostępnionych kilka miejsc
noclegowych.
Tymczasem
gospodarze organizują dla swoich gości nocleg
w okolicy. Oprócz odmiennych, pakietowych wariantów wycieczek, na uwagę zasługują również organizowane prze Kingę
kursy, w tym kurs somelierski!
n

miejsca noclegowe
w okolicy:

Hotel Złoty Łan w Nowej Soli
www.zlotylan.pl
tel. +48 683 873 241

IV
V
VI
VI
VIII
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imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Siedlisko – Święto Bzów
Nowa Sól – Festiwal Jadła Cepeliada
Nowa Sól – Święto Solan
Bytom Odrzański – Biesiada
Zespołów Ludowych i Grup
Śpiewaczych

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica na Leśnej Polanie
\ Współrzędne GPS: N 51°56’07.3” E 15°44’46.2”

8,5 km
Pałac w Bojadłach
Barokowy zespół pałacowy składa się
z pałacu, dwóch pawilonów, dwóch oficyn
oraz parku. Został postawiony w 1731 roku
przez Adama von Kottwitza.
Adres: Bojadła

Proczki 3, 66-003 Zabór
tel. +48 609 179 127, +48 785 918 042
www.winnicanalesnejpolanie.pl
winnica.nalp@wp.pl

55 osób

8,5 km
Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Bojadłach
Ten niezwykły z wyglądu szachulcowy
kościół został wzniesiony w latach
1757–1758.
Adres: Bojadła

degustacje
parking dla samochodów
ponad 100 miejsc
zwiedzanie winnicy
sprzedaż sadzonek

miejsca noclegowe
w okolicy:

Agroturystyka w winnicy
Na Leśnej Polanie
www.winnicanalesnejpolanie.pl
tel. +48 609 179 127
tel. +48 785 918 042

IV
VI
IX
X

imprezy
w okolicy:

Zielona Góra – Jarmark Wielkanocny
„Kraszanka”
Nowa Sól – Festiwal Jadła Cepeliada
Zielona Góra – Winobranie
Zielona Góra – Lubuskie Plony Jesieni

Obecnie na Leśnej Polanie rosną różnorodne przerobowe gatunki winorośli, z których powstaje przepyszne wino, a także
wielkoowocowe odmiany deserowe. Gościom
nie szczędzi się specjałów lokalnej kuchni.
Gospodarze serwują przyjezdnym regionalne przysmaki – sery, wędliny własnego
wyrobu, gulasze z dziczyzny czy oryginalne
zupy dyniowe.
Zimą do największych tutejszych atrakcji
należą tradycyjne kuligi, zaś w trakcie tygodnia Winobrania goście dojeżdżają z Zielonej Góry na Leśną Polanę specjalnymi
winobusami.
n
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Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(Bianca, Dornfelder, Müller Thurgau, Oporto,
Ortega, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling
Reński, Traminer Różowy)
Rok założenia: 1999
Powierzchnia: 1,5 ha

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Marcus

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°51’54.9” E 15°13’44.6”

ul. Cicha 1, Sterków
66-010 Nowogród Bobrzański
tel. +48 60 424 63 88
www.winnicamarcus.pl
biuro@winnicamarcus.pl

Odmiany winorośli: moszczowe (Cabernet
Savignion, Chardonnay, Gewürztraminer,
Merlot, Pinot Noir, Pinot Gris, Riesling,
Sylwaner, Syrah, Tannat)
Rok założenia: 2009
Powierzchnia: 1,3 ha

40 osób

2,5 km
Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca
Gotycka świątynia z XIV wieku wyróżniająca
się użytym do budowy kamieniem polnym.
Wnętrze zdobią obrazy barokowe oraz
obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Adres: Bogaczów

30 km
degustacje

Zamek w Lubsku
Wzniesiony w stylu gotyckim na przełomie
XIV i XV wieku przez książąt głogowskich.
Był wielokrotnie przebudowywany, w tym
na styl renesansowy.
Adres: ul. Zamkowa 27, Lubsko

zwiedzanie winnicy
miejsca postojowe
przy drodze

Winnicę Marcus założono w Sterkowie,
niewielkiej malowniczej miejscowości położonej na południowy-zachód od Zielonej
Góry. Zajmuje ona południowe stoki wielkich
wzgórz, o podłożu składającym się z piasku,
gliny i czarnoziemu, wprost stworzonym
do uprawy winorośli. Oprócz tradycyjnych
odmian uprawianych w całym regionie,
w winnicy znalazło się miejsce dla kilku eksperymentalnych, ciepłolubnych nasadzeń,
których nie spotyka się nigdzie indziej w okolicy. Są to: Syrah, Merlot, Cabernet Savignion
i Tannat. Degustacje win odbywają się w klimatycznej ceglanej sali, wśród winiarskich
przyrządów – srebrnych kotłów i szklanych
baniaków.
n

miejsca noclegowe
w okolicy:

Gospodarstwo agroturystyczne
Gozdayówka w Wysokiej
www.agroturystyka-wysoka.
blogspot.com
tel. +48 695 747 779
tel. +48 667 747 778

IX
IX
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imprezy
w okolicy:

Ochla – U Progu Jesieni: dożynki
winiarskie
Wicina – Festiwal Kultur Dawnych

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Miłosz

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°57’11.1” E 15°41’41.5”

2 km
Zespół pałacowo-ogrodowy w Zaborze
Barokowy pałac z 1677 roku. Jego ostatnią
właścicielką była żona cesarza Niemiec
Wilhelma II Hohenzollerna.
Adres: ul. Zamkowa 1, Zabór

14,5 km
Kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny
Nazywana Kaplicą na Winnicy, wzniesiona
po 1314 roku jako wotum za ocalenie przed
dżumą.
Adres: ul. Aliny 17, Zielona Góra

15 km

Łaz 65, 66-003 Zabór
tel. +48 609 882 325, +48 664 020 264
www.winnicamilosza.com.pl
info@winnicamilosza.com.pl

Odmiany winorośli: deserowe /
moszczowe (Devin, Müller Thurgau, Oporto,
Pinot Blanc, Pinot Noir, Traminer, Zweigelt)
Rok założenia: 2004
Powierzchnia: 2,7 ha

80 osób

zwiedzanie winnicy

degustacje

restauracja

imprezy integracyjne

muzyka na żywo

parking dla samochodów
20 miejsc

sprzedaż sadzonek

Zielonogórski ratusz
Wybudowany w XV wieku w stylu gotyckim,
w kolejnych wiekach przebudowywany.
Adres: Stary Rynek 1, Zielona Góra

15 km
Muzeum Wina
W zbiorach muzeum znajdują się eksponaty
z kolekcji dającej możliwość zapoznania się
z kolejnymi etapami rozwoju winiarstwa.
Adres: al. Niepodległości 15, Zielona Góra
www.muzeumwina.pl, tel. +48 68 327 23 45

17 km
Centrum Rekreacyjno-Sportowe
Baseny sportowe i rekreacyjne, hale
sportowe, sale do ćwiczeń i squasha, sale
zabaw dla dzieci.
Adres: ul. Sulechowska 41, Zielona Góra
www.mosir.zgora.pl, tel. +48 68 412 50 01
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Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
Jasne, prawie białe słońce wschodzące nad wzgórzami regularnie nasadzonych
krzewów. Kiście wilgotnych winogron przywodzących na myśl ametystowe korale, wyglądające z umykającej przed dniem mgły.
Pejzaże godne pędzla najwybitniejszych impresjonistów... ale by je zobaczyć, wcale nie
trzeba wybrać się do Gare d’Orsay. Wystarczy
udać się w odwiedziny do malowniczej winnicy Miłosz. To niezwykłe miejsce rozpościera
się na powierzchni około 2,7 ha. Jest tutaj
szkółka winorośli oraz budynek przeznaczony na degustacje. Uprawia się tu zarówno
szczepy tradycyjne dla regionu, jak i młode
odmiany – modne nowinki ze świata sommelierów. I tak podczas przechadzki po winnicy
można podziwiać uznane odmiany, takie jak
Pinot Noir, Traminer, Pinot Gris czy Karmazyn
(Tauberschwarz). Spośród młodych szczepów
warto wymienić Devina, Zweigelta, Dornfelera i Aliberneta. Jeśli nasza wiedza na temat
winorośli nie jest jeszcze dość zaawansowana – nie ma się czym martwić. Sympatyczni
właściciele winnicy z przyjemnością oprowadzą po jej zakamarkach i zdradzą, choć nie te
najpilniej strzeżone, sekrety pielęgnacji i wyrobu trunku znanego od czasów antyku.
Winnica Miłosz chwalona jest za uprawę
wyłącznie szlachetnej winorośli – vitis vinifery. Restauratorzy z uznaniem wypowiadają

się na temat tutejszych win z Białego Burgunda, o lekko cytrusowej nucie, a także
o muszkatowych, nieco cięższych, z odmiany
Müller Thurgau. W regionie zasłynął szczególnie tutejszy Zweigelt, w którym wyczuć
można posmak czereśni i delikatnie drażniącą podniebienie papryczkę. Tych wszystkich
wykwintności spróbować można zarówno
podczas degustacji grupowych lub indywidualnych, jak i w trakcie szkolenia w ramach
Akademii Winnicy Miłosz. Oprawą dla spożywania wina jest szczególnie klimatyczna sala
obok XVIII-wiecznej piwnicy o łukowym sklepieniu i imponujących kolumnach. Rokrocznie Winnicy Miłosz przybywa nagród.
W V Ogólnopolskim Konkursie Win Grand
Prix Winobranie 2014 aż trzy tutejsze wina –
biała Milena, różowy Zweigelt Blanc de Noir
oraz czerwone Pinot Noir, zdobyły złote
medale i zwyciężyły w swoich kategoriach.
Ostatniemu z wymienionych przypadł także
zaszczytny tytuł Grand Prix 2014. Goście odwiedzający Winnicę Miłosz nie szczędzą pochlebstw nie tylko tutejszym napojom, lecz
także kuchni – ślimakom z Łazu, dziczyźnie
z żurawiną w sosie z czerwonego wina i ciastu czekoladowemu z czerwonym winem.
n

miejsca noclegowe
w okolicy:

AgroDanuta w Zaborze
tel. +48 665 470 178
Gościniec Stodoła w Zaborze
www.gosciniecstodola.pl
tel. +48 68 327 44 50
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IV
VI
VII
IX
IX
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imprezy
w okolicy:

Zielona Góra – Jarmark Wielkanocny
„Kraszanka”
Weekendy Otwartych Winnic
Lubięcin – Lubięcińskie Reggae
Trzebiechów – Święto Indyka
Kargowa – Święto Czekolady
Zielona Góra – Winobranie

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Stara Winna Góra
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Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Mozów

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 52°04’45” E 15°35’8”

1,5 km
Kościół filialny pw. św. Józefa w Mozowie
Neogotycka ceglana świątynia z końca
XIX wieku. We wnętrzu wmurowane
tablice nagrobne. Przy kościele znajduje
się fragment granitowego postumentu,
na którym wyryto daty oraz nazwiska
poległych w wojnach mieszkańców wsi.
Adres: Mozów

3 km
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sulechowie
Rzymskokatolicki kościół parafialny mający
cechy późnego gotyku. Na uwagę zasługują
zabytkowe organy autorstwa Gustawa
Heinze z 1922 roku.
Adres: pl. Kościelny 4, Sulechów

Mozów 63, 66-100 Sulechów
tel. +48 660 493 034
www.winnica-mozow.pl
kontakt@winnica-mozow.pl

Odmiany winorośli: moszczowe
(Chardonnay, Leon Milot, Gołubok, Pinot Gris,
Pinot Noir, Zweigelt)
Rok założenia: 2009
Powierzchnia: 2,5 ha

50 osób

parking dla samochodów
5 miejsc

degustacje

sprzedaż sadzonek

imprezy integracyjne

kwatera agroturystyczna

3,5 km
Zamek książęcy w Sulechowie
Najstarsza budowla na terenie miasta,
wybudowana przez księcia Konrada III
Głogowskiego około 1304 roku.
Adres: al. Wielkopolska 3, Sulechów
www.dk-sulechow.com
tel. +48 68 385 22 14

5,5 km
Zespół pałacowo-parkowy w Kalsku
Wybudowany na przełomie XVII i XVIII
wieku, składa się z pałacu, parku i folwarku.
Obecnie pałac użytkuje Instytut Zarządzania
i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Sulechowie.
Adres: Kalsk, Sulechów
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miejsca noclegowe
w okolicy:

Za urokliwym kamiennym murkiem znajduje się niemal zaczarowany świat Winnicy
Mozów. Wystarczy tylko przejść przez bramę z okuciami w kształcie winogron, by odwiedzającego przywitały rzędy wspieranej,
niczym na ramionach, na stelażu winnej latorośli. Winnica ta została bardzo starannie
rozplanowana, prawie z matematyczną precyzją. Jest wyrazem ambicji i zwieńczeniem
długoletniej pracy wielkiego entuzjasty i miłośnika win, Roberta Kucunia.
Można tu w pełni cieszyć się smakiem
wybornych trunków, a także rozkoszować
się delicjami rodzimej produkcji: serami, wędlinami i chlebem (np. z ziarnami dyni, na
zakwasie). Oryginalnym specjałem winnicy
jest delikatna w smaku nalewka truskawkowa, która przypada do gustu wszystkim
gościom. Degustacje ponadto odbywają się
w niezwykłej urody wnętrzach, między innymi w stylizowanej sali o ceglanych ścianach.
Kiedy pogoda dopisuje, trudno o wspanialszą
rozkosz jak raczenie się wspaniałościami
winnicy na przewiewnym tarasie z widokiem
na rozległy staw.
n

Usługi Hotelarskie Vera
w Sulechowie
www.noclegilubuskie.com.pl
tel. +48 601 741 558
tel. +48 691 601 595
Hotel ODR przy Lubuskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Kalsku
www.hotelodr.pl
tel. +48 68 385 20 91 do 96
Mały Dwór w Pałcku
www.malydworpalck.prv.pl
tel. +48 602 250 024
Karczma Taberska w Janowcu
www.karczmataberska.pl
tel. +48 68 351 11 30

IV
VIII
IX
IX
X
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imprezy
w okolicy:

Zielona Góra – Jarmark Wielkanocny
„Kraszanka”
Trzebiechów – Święto Indyka
Kargowa – Święto Czekolady
Zielona Góra – Winobranie
Zielona Góra – Lubuskie Plony Jesieni

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica w Pałacu
Wiechlice
\ Współrzędne GPS: N 51°34’04” E 15°35’31”

4 km
Ratusz z dwiema wieżami w Szprotawie
To jeden z niewielu ratuszy mających aż
dwie wieże! Wschodnia wybudowana
została w latach 1583–1586 w stylu
renesansowym, zaś zachodnia w latach
1604–1627.
Adres: ul. Rynek 45, Szprotawa

4,5 km
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Szprotawie
Pierwsza pisemna wzmianka o kościele
pochodzi z 1260 roku, kiedy wspomniano
o mniejszej budowli kamienno-drewnianej
w stylu romańskim. W XV wieku kościół
został rozbudowany, a styl zmieniono na
gotycki.
Adres: pl. Kościelny, Szprotawa

Wiechlice 45b, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 86 10
www.palacwiechlice.pl
recepcja@palacwiechlice.pl

Odmiany winorośli: moszczowe (Cabernet
Cortis, Johanniter, Regent, Rondo, Solaris)
Rok założenia: 2009
Powierzchnia: 1 ha

100 osób

hotel

degustacje

SPA

parking dla samochodów
50 miejsc

restauracja

zwiedzanie winnicy

przyjazna dzieciom

34 km
Wieża Rycerska w Witkowie
Murowana, kryta gontem wieża jest
pozostałością po gotyckim, XV-wiecznym
zamku.
Adres: Witków

34 km
Pałac w Chichach
Pałac został wybudowany w początkach
XVIII wieku. Przebudowa w 1840 roku
nadała mu neoklasycystyczny charakter.
Od 2002 roku pałac jest własnością
prywatną i jednocześnie siedzibą Lubuskiej
Akademii Sztuki „Chichy Art”.
Adres: Chichy
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Impulsem do założenia winnicy było odnalezienie XVIII-wiecznej mapy, na której
ogród winny zaznaczono niespełna kilometr
od pałacu w Wiechlicach, na niewielkim stoku dawno już wygasłego wulkanu. Pomysł na
odtworzenie winnicy doskonale współgrał ze
szlacheckim charakterem obiektu. Okazał się
też kolejną, wyrafinowaną atrakcją mieszczącego się w tym miejscu hotelu.
Obecnie w otoczeniu malowniczych krajobrazów, tych odleglejszych – dzikich i naturalnych, oraz tych bliższych – z pietyzmem
uporządkowanych, goście pałacu w Wiechlicach mogą rozpocząć dzień porannym spacerem pośród 4000 winnych sadzonek. Uroku
miejscu przydaje staw, nad którego brzegiem
czas mogą spędzać miłośnicy wędkarstwa.
Dodatkową przyjemnością będzie oddanie
się w ręce specjalistów w kompleksie SPA
& Wellness. Odpoczynek gwarantuje strefa saun (między innymi sauna fińska, łaźnia
rzymska, hammam turecki), zaś aktywność
fizyczną strefa fitness (siłownia, zajęcia

z aerobiku, jogi i zumby). Pod otwartym niebem czekają takie atrakcje jak pole golfowe,
tor łuczniczy, boisko do piłki plażowej oraz
wypożyczalnia rowerów. Osobom czerpiącym
przyjemność z wodnych rozrywek proponowane są bogato wyposażone baseny (bicze
wodne, gejzery, masaże ścienne i przeciwprądy). Dzięki tak wielu urozmaiceniom ciekawie czas mogą spędzić nie tylko dorośli,
lecz także dzieci. Na koniec aktywnego dnia
część gości wybiera spokój i ciszę pałacowej
biblioteki lub winnej piwniczki.
Obok głównego budynku pałacu stoi toskańska willa, z fantazją wybudowana
w połowie XIX wieku dla ogrodnika, który
opiekował się pałacowymi ogrodami, parkiem
i winnicą. Dziś w parku rosną dwustuletnie
drzewa, a winnica zachwyca rzędami winorośli, których pędy obsypane są dojrzewającymi
w słońcu owocami. Jesienią ze słodkich gron
z pięciu szczepów winogron wytłoczone zostanie miejscowe wino.
n

miejsca noclegowe
w okolicy:

Pałac w Wiechlicach
www.palacwiechlice.pl
tel. +48 68 376 86 10
Hotel Chrobry w Wiechlicach
www.hotelchrobry.pl
tel. +48 68 376 70 07

IV
VII
VII
IX
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imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Szprotawa – „Ziemia i Pieśń” –
konkurs produktów lokalnych
Żagań – Ogólnopolski Turniej
Łuczniczy o Złoty Maszkaron
Żagań – Jarmark Michała

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica Park Winny –
Palmiarnia
\ Współrzędne GPS: N 51°56’02.4” E 15°31’14.1”

1 km
Cerkiew pw. św. Mikołaja w Zielonej Górze
Prawosławna cerkiew parafialna została
wybudowana w 1927 roku i zaadaptowana
na potrzeby liturgii prawosławnej.
Adres: ul. Partyzantów 6, Zielona Góra

1 km
Ratusz w Zielonej Górze
Gotycki budynek wzniesiony w XV wieku
pośrodku rynku, kilkakrotnie przebudowany.
Wysmukłą wieżę z XVI wieku wieńczy
barokowy hełm z trzema latarniami.
Adres: Stary Rynek, Zielona Góra

ul. Wrocławska 12a
65-427 Zielona Góra
tel. +48 68 478 45 50
www.palmiarnia.zgora.pl
palmiarnia@palmiarnia.zgora.pl

Odmiany winorośli: moszczowe (Aurora)
Rok założenia: prawdopodobnie 1826
Powierzchnia: 1,2 ha

imprezy integracyjne

restauracja

parking dla samochodów
20 miejsc

muzyka na żywo

udogodnienia dla
niepełnosprawnych

przyjazna dzieciom

2 km
Zielonogórski deptak
Jedno z najbardziej urokliwych miejsc
w centrum miasta. Odbywają się tu miejskie
imprezy.
Adres: al. Niepodległości (odcinek od ul.
Kupieckiej do pl. Bohaterów), Zielona Góra

2,5 km
Ogród Botaniczny w Zielonej Górze
Adres: ul. Botaniczna 50a, Zielona Góra

3 km
Centrum Rekreacyjno-Sportowe
Baseny sportowe i rekreacyjne, hale
sportowe, sale do ćwiczeń i squasha, sale
zabaw dla dzieci.
Adres: ul. Sulechowska 41, Zielona Góra
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Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
Nazwa Zielona Góra przywodzi na myśl
porośnięte listowiem wzgórze, na którym
rzędami rozrastają się winne latorośle obradzające co roku soczystymi winogronami.
I wiele w tym prawdy, gdyż miejscowość zawdzięcza swe miano niecodziennemu wzniesieniu w samym centrum miasta, które już
przed wiekami było idealną przestrzenią pod
uprawę winorośli. Nie uszło to uwadze Augusta Gremplera, który w 1818 roku wybudował
w tym miejscu charakterystyczny dom winiarza, tym samym zakładając jedyną w Europie winnicę w śródmieściu. Obecnie sam
szczyt wzniesienia wieńczy szklana budowla
Palmiarni, błyszcząca w promieniach słońca,
które z taką czułością ogrzewa otaczające ją
rzędy dojrzewających winogron.
Z dumą można powiedzieć, że miejsce to
jest wizytówką Zielonej Góry, symbolem jej
winiarskich tradycji.
Kto należy do grona winiarzy, ten po prostu musi pojawić się w maju w Parku Winnym! Odbywający się wtedy coroczny targ
to świetna okazja do zakupu sadzonek oraz
sprzętu do produkcji win. Popularnością

cieszą się również odbywające się na terenie
Parku Winnego konkursy na najlepsze wino
wyprodukowane przez lokalnych winiarzy.
Nie trzeba być jednak hodowcą, aby odwiedzić Palmiarnię, gdzie serwowane są lubuskie wina oraz przepyszne potrawy, którym
trudno się oprzeć. Ciekawa aranżacja przestronnego, bogatego w egzotyczną roślinność wnętrza pozwala oderwać się myślami
od trosk codzienności i zatopić w przyjemności kosztowania trunków. Scenerii wyglądu
dżungli nadają oczka wodne oraz podświetlany wodospad. Najmłodszych z pewnością
przyciągną wielkie akwaria (w tym 10000-litrowe!), w których pływają duże okazy ryb
z różnych zakątków świata. Ciekawą atrakcją może okazać się także fontanna przed
wejściem do Palmiarni – wykonana z czarnego granitu kula ziemska, którą wystarczy
pchnąć, by wprawić w ruch.
Z ostatniego piętra Palmiarni rozciąga się
przepiękny widok na miasto oraz rozpościerającą się na zboczu winnicę.
n

miejsca noclegowe
w okolicy:

Hotel Qubus Zielona Góra
www.qubushotel.com/pl/hotele/
zielona-gora/11/
tel. +48 68 329 31 00
Hotel Śródmiejski w Zielonej Górze
www.hotel-srodmiejski.pl
tel. +48 68 415 24 15
Ruben Hotel w Zielonej Górze
www.rubenhotel.pl
tel. +48 68 456 70 70
Hotel Amadeus w Zielonej Górze
www.amadeushotel.pl
tel. +48 68 459 42 42

IV
IV
IX
IX
X
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imprezy
w okolicy:

Zielona Góra – Jarmark Wielkanocny
„Kraszanka”
Ochla – Kaziuki
Ochla – U Progu Jesieni: dożynki
winiarskie
Zielona Góra – Winobranie
Zielona Góra – Lubuskie Plony Jesieni

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica Saint Vincent
\ Współrzędne GPS: N 51°40’52.1” E 15°37’59.7”

3,5 km
Kościół pw. św. Klemensa w Borowie
Polskim
Pochodzi z XIV wieku. Jest to świątynia
późnogotycka, wybudowana z polnego
kamienia i cegieł. Kościół został usytuowany
nieopodal zamku na wzgórzu i otoczony
murem.
Adres: Borów Polski

7 km
Muzeum Instrumentów Muzycznych
w Szybie
Zbiory muzealne dzielą się na trzy działy:
elementy organów kościelnych, instrumenty
z różnych krajów świata, przedmioty
związane z muzyką. Instrumenty muzyczne
pochodzą z różnych krajów Europy i ze
Stanów Zjednoczonych.
Adres: Szyba 14, Nowe Miasteczko

miejsca noclegowe
w okolicy:

Zajazd Kacper w Nowym Miasteczku
www.zajazd-kacper.pl
tel. +48 683 888 206

VIII
IX
IX

imprezy
w okolicy:

Bytom Odrzański – Biesiada
Zespołów Ludowych i Grup
Śpiewaczych
Nowe Miasteczko – Święto
Rzodkiewki
Szprotawa – Święto Ziemniaka

Borów Wielki 57e
67-124 Nowe Miasteczko
tel. +48 68 388 89 40
+48 695 166 343
www.winnicasaintvincent.pl
renata@agronomik.pl

Odmiany winorośli: moszczowe
(Gewürztraminer, Muscat Ottonel, Pinot Gris,
Pinot Noir, Regent, Riesling, Rondo)
Rok założenia: 2009
Powierzchnia: 6,5 ha

50 osób

zwiedzanie winnicy

degustacje

sklep z winami

parking dla samochodów
30 miejsc

Doświadczenie w branży rolniczej to nie
lada atut przy zakładaniu winnicy i dodatkowy kapitał, który wniosła firma Agronomik
Polska Sp. z o.o., tworząc Saint Vincent.
Tutejsze zbiory wykonywane są ręcznie,
zaś grona przewożone w specjalnie przygotowanych skrzynkach, a wszystko po to,
aby do winiarni dostarczyć całe, nieutlenione
owoce. Winnica od niedawna serwuje trunki
z takich odmian jak Gewurztraminer, Muscat
Ottonel, Pinot Gris, Pinot Noir, Regent,
Riesling, Rondo, dbając, aby każde z nich odznaczało się nieskazitelnym kolorem, przyjemnym aromatem oraz charakterystyczną
dla siebie nutą smakową.
Całemu przedsięwzięciu przyświeca hasło:
kontynuujmy tradycje winiarskie regionu zielonogórskiego ku zadowoleniu klientów!
n
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Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Senator

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°52’29.7” E 15°40’16.3”

ul. Markiewiczowej 40
67-106 Niedoradz
tel. +48 697 613 788
www.facebook.com/manufakturasenator
www.manufakturasenator.pl
manufaktura-senator@wp.pl

Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(Biona, Cwietocznyj, Grüner Veltliner,
Liwandyjskij Czarnyj, Malvazja, Reberger,
Riesling, Schönburger, Sylvaner, Syrach
z Viognier, Tauberschwarz)
Rok założenia: 2005
Powierzchnia: 0,1 ha

12 osób

parking dla samochodów
8 miejsc

degustacje

zwiedzanie winnicy

8,5 km
Ruiny zespołu pałacowo-parkowego
w Zatoniu
Pochodzący z XVII wieku pałac to obecnie
ruiny niegdyś monumentalnej barokowej
budowli. Elementy architektoniczne parku
sprawiają, że jest to miejsce niezwykle
romantyczne.
Adres: Zatonie

10 km
Nowosolski Port
W porcie znajduje się: przystań kajakowa
i dla statków pasażerskich, marina dla
małych jednostek. Można wypożyczyć
rowery wodne i kajaki. Organizowane są
imprezy okolicznościowe, takie jak Regaty
Smoczych Łodzi (VI), Regaty Kajkowe (V),
Rejsy 12-osobową łodzią Solanin.
Adres: al. Wolności 1a, Nowa Sól,
tel. +48 68 387 19 44
www.mosir-nowasol.pl

Nazwa winnicy pochodzi od nazwiska jednego z właścicieli, Marka Senatora, który wraz
z Agnieszką Kowalczyk prowadzi to rodzinne
przedsięwzięcie. Plantację tworzy ponad 1000
krzewów winorośli w 100 odmianach i klonach.
Owa różnorodność to jednocześnie bogactwo
smaków, które gospodarze co roku uzyskują pod postacią wina, butelkują i kierują na
przechowanie. Leżakuje ono na kamiennych
półkach w chłodzie specjalnie wybudowanej
piwnicy. W Winnicy Senator, poza odmianami
winorośli popularnych u okolicznych hodowców, zdecydowano się na nietypowe gatunki
takie jak Biona, Cwietocznyj, Liwandyjskij Czarnyj, Schönburger, Grüner Veltliner, Reberger
i Syrach z Viognier. To interesujący eksperyment, który może się okazać niezwykle „owocny” w naszym klimacie. Ponadto na plantacji
posadzono również białą, nieco zapomnianą
odmianę, z której gron niegdyś wyrabiano
Małmazję. Było to wino słodkie, aromatyczne,
o ciemnej barwie – dawniej w Polsce cenione
wyżej niż wina francuskie czy reńskie!
n

miejsca noclegowe
w okolicy:
Uroczysko Bobrowniki
www.uroczysko.satis.pl
tel. +48 68 410 22 02

IV
V
VI
VII
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imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Siedlisko – Święto Bzów
Nowa Sól – Festiwal Jadła Cepeliada
Bytom Odrzański – Biesiada
Zespołów Ludowych i Grup
Śpiewaczych

Skansen w Ochli, ginące zawody

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica w Pałacu Mierzęcin
\ Współrzędne GPS: N 52°57’20” E 15°50’10”

7 km
Kościół pw. Chrystusa Króla
w Dobiegniewie
Gotycka budowla wzniesiona w XIV wieku.
Adres: ul. ks. Ściegiennego, Dobiegniew

7 km
Baszta i mury obronne w Dobiegniewie
Fragment wzniesionych w XIV wieku
fortyfikacji miejskich. Baszta ta jest
potocznie nazywana bocianim gniazdem.
Adres: ul. Zabytkowa, Dobiegniew

24 km
Drawieński Park Narodowy
Położony w zlewni rzeki Drawy zajmuje
nie tylko obszar lasów, lecz także pięknych
zróżnicowanych ekologicznie jezior.
Adres: ul. Leśników 2, Drawno

Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew
tel. +48 785 014 481
www.palacmierzecin.pl/winnica
winnica@palacmierzecin.pl

Odmiany winorośli: moszczowe (Kernling,
Regent, Riesling, Rondo, Seyval Blanc, Solaris
i Zweigelt)
Rok założenia: 2004
Powierzchnia: 6,75 ha

93 osób

udogodnienia dla
niepełnosprawnych

degustacje

hotel

imprezy
integracyjne

restauracja

parking dla samochodów
70 miejsc

sklep z winami

zwiedzanie winnicy

26 km
Park Kultur Świata w Drezdenku
Park zminiaturyzowanych replik budynków
z różnych zakątków świata.
Adres: ul. Ogrodowa, Drezdenko

86 km
Międzyrzecki Rejon Umocniony
Potężny system fortyfikacji powstały na
pograniczu niemiecko-polskim w latach
30. XX wieku.
Adres: Pniewo 1, Międzyrzecz,
www.bunkry.pl, tel. +48 95 741 99 99
tel. +48 509 868 965
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Tutejszy krajobraz przypomina scenerię
z romantycznej powieści – starodrzew rozległego ogrodu, okalającego białą rezydencję,
nieopodal jezioro a nad nim winnica, rozciągająca się na blisko 7 hektarach.
Pałac Mierzęcin mieści luksusowy hotel,
spa i wellness, restauracje, a ponadto całą
gamę atrakcji, także spod znaku wina. Tutejsze odrestaurowane i umeblowane antykami
wnętrza charakteryzuje wyjątkowo piękne
wykończenie, uzupełnione o ciepłą, wspaniałą atmosferę. Jako jedyny w Polsce obiekt
turystyczny posiada swoją własną winnicę,
przetwórnię i piwnicę win. Podczas degustacji poczuć się więc można się jak w XVIII
wieku – okresie świetności majątku Mierzęcin. Do dyspozycji jest tu sala ogrodowa
oraz balowa, salon muzyczny z zabytkowym
fortepianem, salon kominkowy oraz salonik
dla pań. Zaś w stylizowanej, pałacowej piwnicy ujrzeć można wspaniałą kolekcję butelek
win.
W Mierzęcinie winogrona posiadają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Oprócz
wytwórstwa win, wykorzystuje się ich

kosmetyczne właściwości w Grape Spa.
Urody i relaksu można zażywać w tutejszej
łaźni winnej oraz gabinetach, w ramach rozlicznych winogronowych rytuałów, masaży
i kąpieli. Wszystko pod opieką wykwalifikowanych ekspertów. Do dyspozycji gości jest
także basen rekreacyjny, kompleks saun,
łaźni i grot oraz strefa fitness. Do atrakcji
zaliczyć należy również należącą do Pałacu
stadninę koni, kręgielnię oraz Bilard-pub.
Nie można zapominać również o znakomitej
kuchni serwowanej w dwóch restauracjach
na terenie majątku. Pierwszą z nich jest Restauracja Pałacowa, czerpiąca z tradycyjnej
kuchni staropolskiej oraz europejskiej. Druga
to dwupoziomowa Restauracja Destylarnia,
znajdująca się w budynku dawnej gorzelni,
gdzie serwowane są dania kuchni wellness
oraz śródziemnomorskiej. Pałac organizuje
również lunch w winnicy, Wine Dinner oraz
biesiady przy winie. A o tym, jak są niezwykłe, trzeba przekonać się na miejscu – słowa
tego nie opiszą.
n
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miejsca noclegowe
w okolicy:

Pałac Mierzęcin
www.palacmierzecin.pl
tel. +48 95 713 15 00
Ignacówka w Sarbinowie
www.ignacowka.pl
tel. +48 501 574 143
Pensjonat La Mirage
w Dobiegniewie
www.lamiragedw.wix.com/lamirage
tel. +48 512 087 686
tel. +48 95 761 15 12

V
VI
VI
VII

imprezy
w okolicy:

Dobiegniew – Dobiegniewska
Majówka
Mierzęcin – Święto Konia
Dobiegniew – Turniej Wsi Gminy
Słonów – Święto Młodego Ziemniaka

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica w Paradyżu
\ Współrzędne GPS: N 52°20’13.7” E 15°32’43.4”

na miejscu
Muzeum Paradyskie
Można w nim podziwiać m.in. starodruki
z XVII i XVIII wieku, Torę, Roczne dzieje
kościelne autorstwa Piotra Skargi, pozostałe
po cystersach naczynia i stroje liturgiczne,
a także sutannę papieża Jana Pawła II.
Adres: Gościkowo

Gościkowo 3, 66-203 Świebodzin
tel. +48 68 381 10 21, +48 68 381 10 47
www.paradisus.pl
administracja@paradisus.pl
ogólnodostępna

4,5 km
Jezioro Paklicko Wielkie
Jedno z największych w regionie, położone
koło miejscowości Nowy Dworek wśród
zalesionych pagórków. Linia brzegowa
bardzo urozmaicona, liczne zatoczki i cyple,
jedna wysepka. Akwen atrakcyjny dla
wędkarzy (najliczniejsza na Środkowym
Nadodrzu populacja siei). Nad Jeziorem
znajdują się ośrodki wypoczynkowe,
pola namiotowe, wypożyczalnie sprzętu
pływającego, plaże i kąpieliska.

6 km
Międzyrzecki Rejon Umocniony
Potężny system fortyfikacji powstały na
pograniczu niemiecko-polskim w latach 30.
XX wieku.
Adres: Pniewo 1, Międzyrzecz
www.bunkry.pl
tel. +48 95 741 99 99, +48 509 868 965
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Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
Rok założenia: 2005
Powierzchnia: 7 a
parking dla samochodów

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Działalność cystersów w Gościkowie sięga
prawdopodobnie roku 1234. Po dziś dzień
znajduje się tu zespół klasztorny, uważany
za najcenniejszy z klejnotów architektury
ziemi lubuskiej. W niezwykłym otoczeniu
monumentalnej barokowej budowli, która nosi własną historyczną nazwę Paradyż,
wzdłuż klasztornego muru, na pochyłości
wystawionej ku południowemu słońcu, założono niewielki ogród winny. I – zgodnie
z nazwą, która pierwotnie brzmiała Paradisus Sanctae Mariae, czyli Raj Matki Bożej –
jest to istny raj, nie tylko dla uduchowionych
przybyszy, lecz także dla winorośli! Warunki

klimatyczne i glebowe okazały się tu tak dobre, że winnica zaowocowała bardzo obficie
już w rok po nasadzeniu. Zbiory, blisko 600
kg, wykorzystywane są na przetwory lub do
bezpośredniego spożycia.
Co prawda winnica nie produkuje wina pod
degustację, lecz w Cafe Paradyż w okresie
wakacyjnym skosztować można sztandarowego produktu – sernika paradyskiego.
Można również skorzystać z bogatej oferty
deserów, doskonałej kawy oraz przepysznych domowych obiadów.
n
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miejsca noclegowe
w okolicy:

Gościniec na Półwyspie w Wysokiej
www.gosciniecwysoka.pl
tel. +48 506 176 466

IV
IV
IV
VII
VII

imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Boryszyn – Dzień Ziemi PSP
Szczaniec – Wiosenne Spotkanie
z Piosenką Biesiadną
Jordanowo – Festyn u św. Anny
Lubrza – Noc Nenufarów

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Winnica w Skansenie
w Ochli
\ Współrzędne GPS: N 51°53’24.3” E 15°28’37.5”

6,5 km
Wieża Wilkanowska na Wale
Zielonogórskim
Góra Wilkanowska (ok. 221 m n.p.m.)
to najwyższe wzniesienie na Wale
Zielonogórskim. Jej zwieńczenie stanowi
czerwona wieża obserwacyjna.
Adres: Kosowa, Wilkanowo

7 km
Muzeum Archeologiczne Środkowego
Nadodrza
Adres: ul. Długa 27, Świdnica
www.muzeum-swidnica.org
tel. +48 068 321 54 78

ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla
tel. +48 68 321 15 91
www.muzeumochla.pl
sekretariat@muzeumochla.pl

Odmiany winorośli: deserowe / moszczowe
(Aurora, Cabernet Dorsa, Chrupka Złota,
Gewürztraminer, Gołubok, Kernling, Pinot
Gris, Regent, Skarb Panonii)
Rok założenia: 1994
Powierzchnia: 8 a

100 osób

przyjazna dzieciom

parking dla samochodów
40 miejsc

udogodnienia dla
niepełnosprawnych

zwiedzanie winnicy
(audioprzewodniki)

10 km
Ruiny zespołu pałacowo-parkowego
w Zatoniu
Adres: Zatonie

miejsca noclegowe
w okolicy:

Gospodarstwo Agroturystyczne AS
w Ochli
www.as.zgora.pl
tel. +48 68 321 15 86
tel. +48 603 788 822

IV
IV
VII
VIII
IX

imprezy
w okolicy:

Ochla – Kaziuki
Weekendy Otwartych Winnic
Ochla – Święto Miodu
Ochla – Dobre, Smaczne, bo Lubuskie:
kulinarny pejzaż regionu
Ochla – U Progu Jesieni: dożynki
winiarskie

Na terenie urokliwego skansenu, przenoszącego zwiedzających – niczym w czasie –
w scenerię dawnych wiejskich zabudowań,
znajduje się maleńka, kilkuarowa winnica,
nad którą góruje wieża winiarska. Muzeum
bowiem posiada jedyną w Polsce plenerową ekspozycję architektury winiarskiej wraz
z największą zachowaną prasą drewnianą.
Tu, niemal u korzeni zielonogórskiego winiarstwa, krzewy uprawiane są w sposób
tradycyjny, mający prezentować metody
stosowane przed wiekami na plantacji. Każda sadzonka posiada osobny palik, do którego jest przymocowana. Zarówno uprawa,
jak i zbiór prowadzone są zgodnie dawną
praktyką - bez użycia środków chemicznych
i nowoczesnych maszyn, a cały plon jest
wynikiem pracy rąk ludzkich. Zebrane z winnicy owoce wykorzystywane są następnie
w prezentacji pozyskiwania soków za pomocą zabytkowych sprzętów i narzędzi. Mimo
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niewielkich zbiorów winnica poszczycić może
się ziemną piwnicą, którą rokrocznie wypełniają suto kolejne butelki.
W czasie święta „Winobrania” na terenie
skansenu odbywają się imprezy plenerowe pod nazwą „Winobranie w Skansenie”.
Wydarzeniu towarzyszą prezentacje win
lubuskich winiarzy i występy artystyczne.
Koniecznie trzeba też odwiedzić odbywający
się w skansenie jarmark winogron, sadzonek i winorośli, akcesoriów do produkcji wina
oraz kiermasz wyrobów rzemieślniczych
i rękodzielniczych.
n

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Winnica Winiarka.pl

atrakcje w okolicy

\ Współrzędne GPS: N 51°52’01.8” E 15°30’28.7”

Kiełpin
tel. +48 604 321 581
www.winiarka.pl
winnica@winiarka.pl

50 osób

Odmiany winorośli: moszczowe (Cabernet
Carol, Dornfelder, Kernlinga, Pinot Gris, Pinot
Noir, Riesling i Zweigeltrebe)
Rok założenia: 2008
Powierzchnia: 0,4 ha

sklep z winami

Skansen w Ochli
Na obszarze 13 hektarów zgromadzono
i zrekonstruowano ponad 60 zabytkowych
zabudowań wiejskich.
Adres: ul. Muzealna 5, Ochla
www.muzeumochla.pl, tel. +48 68 321 15 91

5,5 km

degustacje

Niecodzienna pasja właścicieli winnicy
miała swój początek w przydomowym ogródku. Z czasem ogródek ten rozrósł się i nabrał
kształtu winnicy, w której gospodarze kultywują winiarskie tradycje regionu i starają
się przywrócić dobry zwyczaj picia polskiego
wina.
Praca w winnicy daje wiele satysfakcji,
szczególnie gdy jej finalnym produktem są
wspaniałe wina o rubinowym lub złotym połysku, podawane w kieliszkach ozdobionych
logiem winnicy. Przybywający tu goście zachwycają się smakiem winogron z odmian:
Cabernet Carol, Dornfelder, Dunaj, Kernlinga,
Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling, Solaris i Zweigeltrebe. Wyjątkowo intrygującym produktem jest lubuskie wino musujące, w smaku
lepsze od niejednego szampana. Poza tym
w winnicy wytwarza się nie tylko wina. Z myślą o najmłodszych smakoszach w ofercie
znalazły się soki winogronowe, produkowane
tradycyjnymi metodami. Wśród innych przetworów warto wspomnieć słodkie marmolady, pikantne musztardy oraz wyśmienite
octy – a wszystko to uzyskane z gron prosto
z winnicy!
Do produkcji wysokiej jakości win niezbędne są odpowiednie, sprawdzone urządzenia.

4,5 km

Ruiny zespołu pałacowo-parkowego
Pochodzący z XVII wieku pałac to obecnie
jedynie ruiny niegdyś monumentalnej
barokowej budowli. Obiekty małej
architektury w parku sprawiają, że jest to
miejsce niezwykle romantyczne.
Adres: Zatonie

8,5 km
Muzeum Archeologiczne Środkowego
Nadodrza
Adres: ul. Długa 27, Świdnica
www.muzeum-swidnica.org
tel. +48 68 321 54 78

miejsca noclegowe
w okolicy:
Dlatego w pierwszym okresie zakładania
uprawy, jej właściciele, początkujący i ambitni winiarze, w czasie poszukiwań dobrego
sprzętu odkryli rynkową lukę. I tak zrodził się
pomysł założenie sklepu internetowego –
Winiarz.pl, oferującego szeroki asortyment
winiarski po przystępnych cenach. Jest on
jedynym przedstawicielem w Polsce sprzętu
marki BS Vinarske Potreby.
n
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Gospodarstwo Agroturystyczne AS
w Ochli
www.as.zgora.pl
tel. +48 68 321 15 86

IV
IV
IV
IX

imprezy
w okolicy:

Zielona Góra –Jarmark Wielkanocny
„Kraszanka”
Ochla – Kaziuki
Weekendy Otwartych Winnic
Zielona Góra – Winobranie

Lubuskie po drodze
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego
atrakcje w okolicy

Muzeum Wina

\ Współrzędne GPS: N 51°56’30.9” E 15°30’30.9”

1 km
Konkatedra pw. św. Jadwigi w Zielonej
Górze
Najstarszy zachowany zabytek w mieście.
Ufundowany został w XIII wieku przez
księcia Konrada I Głogowskiego, zaś
ukończony w 1294 roku przez jego syna
Henryka Głogowczyka. Kościół poświęcony
został św. Jadwidze, babce fundatora, a on
sam po śmierci spoczął w obrębie świątyni.
Adres: ul. św. Jadwigi, Zielona Góra

2 km
Parafia greckokatolicka pw. Opieki Matki
Bożej w Zielonej Górze
Funkcjonująca od roku 1957 parafia
obrządku bizantyjsko-ukraińskiego
Adres: ul. Boduena 1a, Zielona Góra

miejsca noclegowe
w okolicy:

Hotel Qubus Zielona Góra
www.qubushotel.com/pl/hotele/
zielona-gora/11
tel. +48 68 329 31 00
Hotel Śródmiejski w Zielonej Górze
www.hotel-srodmiejski.pl
tel. +48 68 415 24 15

IV
VII
IX
X
XI

imprezy
w okolicy:

Weekendy Otwartych Winnic
Ochla – Święto Miodu
Zielona Góra – Winobranie
Zielona Góra – Święto Młodego Wina
Zielonogórskiego
Zielona Góra – Jarmark
Bożonarodzeniowy

al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
tel. +48 68 327 23 45
http://mzl.zgora.pl/wystawy/muzeum-wina/
muzeum@mzl.zgora.pl

Rok założenia: 1960/2006

parking dla autokarów
1 miejsce
udogodnienia dla
niepełnosprawnych
Muzeum Wina może się poszczycić najbogatszą ekspozycją tematyczną w skali Polski,
będąca wydzieloną i rozbudowaną wystawą
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Stała kolekcja daje możliwość wszechstronnego zapoznania się z kolejnymi etapami
rozwoju winiarstwa, poczynając od czasów
średniowiecznych, a kończąc na współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem
jego przemian w Zielonej Górze. Prezentowana jest zarówno uprawa winorośli, narzędzia wykorzystywane podczas zbiorów, jak
i proces wytwarzania wina z podziałem na
przydomowe winiarnie oraz fabryczne linie
produkcyjne. Archiwalne zdjęcia pozwalają zaznajomić się z działalnością zakładu
Grempler&Co, jednego z pierwszych w Zielonej Górze, który w późniejszym czasie przekształcił się w Lubuską Wytwórnię Win. Dużo
miejsca poświęcono również tematowi wina
w sztuce malarskiej, tkackiej oraz rzeźbie,
a o kulturze picia wina opowiada dodatkowo
kolekcja szkła artystycznego oraz użytkowego. Całość uzupełniają plansze edukacyjne,
m.in. prezentujące dawne zielonogórskie winobrania i anegdoty związane z zielonogórskim winem.
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Godziny otwarcia: śr., czw., pt.:11–17,
sob. 10–15, niedz. 10–16
Bilety: normalny 8 zł, ulgowy 4 zł
n

Kraina wina i miodu
Winobranie. Szlakiem najwspanialszych winnic Lubuskiego

Lubuskie słodkości
Pasieki i skanseny
pszczelarskie
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Lubuskie po drodze
Lubuskie słodkości. Pasieki i skanseny pszczelarskie

Miody z pasieki Wiesława Dudka pochodzą z kwiecistych łąk Doliny Noteci,
z terenów położonych między Santokiem,
a Drezdenkiem. Panują tu wprost idealne
warunki do produkcji miodu – nie używa się
nawozów sztucznych i środków ochrony
roślin. Miody wytwarzane na terenie ekologicznego gospodarstwa mają niepowtarzalny smak i doskonałą jakość. Tutejsze
wyroby docenione zostały już w 2007 roku
i od tego czasu widnieją na Liście produktów tradycyjnych! W ich składzie znajdują
się cukry proste – glukoza i fruktoza, mające
niekwestionowane właściwości lecznicze
(między innymi wzmacniają układ odpornościowy organizmu).
Miody można kupić zarówno bezpośrednio u pszczelarza, jak i podczas targów
oraz imprez kulturalnych promujących lubuskie wyroby kulinarne. Dla przykładu, są
nieodłącznym elementem świąt Santoka:
Dni Miejscowości oraz Powiatowych Dożynek. Poza miodami w gospodarstwie można również nabyć pyłki, wyroby z wosku
pszczelego i... miody pitne!
n

Rodzinne gospodarstwo Państwa Grzywaczów ma niemałą praktykę w hodowli
pszczół. Pozyskiwane tutaj i sprzedawane
wyroby, takie jak miody, pierzga, pyłek kwiatowy, kit pszczeli oraz wosk pszczeli, mają
wysoką jakość, która świadczy o doświadczeniu pszczelarzy. Od wiosny do jesieni
gospodarze zapraszają osoby indywidualne
i grupy zorganizowane na spotkania w pasiece. Poza tym pasja właścicieli przejawia
się również w pracy na rzecz całej społeczności pszczelarskiej – są oni opiekunami
skansenu pszczelarskiego w Kostrzynie
nad Odrą.
n

Miody Nadnoteckie
\ Współrzędne GPS: N 52°44’45.8” E 15°23’34.3”

Gralewo 100a, 66-431 Santok
tel. +48 95 731 64 83

Liczba pszczelich rodzin: ponad 100
Produkowane miody: wielokwiatowy łąkowy

Gospodarstwo pasieczne

Romany i Mariana Grzywaczów
\ Współrzędne GPS: N 52°35’59.9” E 14°38’15.0”

ul. Drzewicka 2,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 512 355 507, +48 880 439 941
grzywacz-rm@tlen.pl, marian-54@tlen.pl
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Kraina wina i miodu
Lubuskie słodkości. Pasieki i skanseny pszczelarskie

Gospodarstwo
Pszczelarskie „Dutkowiak”
\ Współrzędne GPS: N 52°26’52.1” E 15°07’12.0”

ul. Jana Paska 68, 69-200 Sulęcin
tel. +48 957 554 572
www.dutkowiak.pl
pasieka@dutkowiak.pl

Liczba pszczelich rodzin: 1800
Produkowane miody: akacjowy, gryczany,
lipowo-bławatkowy, lipowy, łąkowy,
mniszkowy, nektarowo-spadziowy,
rzepakowy, spadziowy, wielokwiatowy,
wrzosowy

Gospodarstwo Pszczelarskie „Dutkowiak”
jest największą zawodową pasieką w Polsce zachodniej oraz jedną z największych
w kraju. Niewielki rodzinny biznes założono
w 1982 roku. Pierwsza pasieka składała się
z sześciu zasiedlonych przez pszczoły uli.
Od tego czasu właściciele systematycznie
ją powiększają o kolejne ule i nowe pszczele
rodziny. W 1983 roku było już 30 pszczelich
rodzin, nieco później 60. Na początku lat 90.
XX wieku pasieka liczyła 200 rodzin i nadal
stopniowo była rozbudowywana, aż do stanu obecnego.
Gospodarstwu znajdującemu się w okolicy Sulęcina w pozyskaniu miodu sprzyjają dogodne warunki przyrodnicze. Brak tu
przemysłu, a rozległe lasy i łąki to wymarzone miejsce dla pracy pszczół. W gospodarstwie można spróbować i kupić naturalne
miody, propolis, pierzgę i pyłek kwiatowy.
Jednym z najciekawszych miodów jest miód
łąkowy, pozyskiwany z łąk w Parku Krajobrazowym i Narodowym „Ujście Warty”.
Niezwykła różnorodność występujących
tam rzadkich i chronionych roślin składa się
na niepowtarzalny smak tego ekologicznego produktu. W ofercie dla zainteresowanych pszczelarstwem, właściciele pasieki
mają też matki rojów.
n
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Lubuskie po drodze
Lubuskie słodkości. Pasieki i skanseny pszczelarskie

Pasieka Hania

\ Współrzędne GPS: N 51°55’41.5” E 15°39’19.3”
ul. Działkowa, 66-003 Droszków

Pasieka Pawła Sulatyckiego nierozerwalnie wiąże się z jego rodziną. Jej nazwa
pochodzi od imienia córki gospodarza. Właściciela pasieki pasją pszczelarską zaraził
dziadek, który już 30 lat wcześniej postawił
pierwsze ule. To niezwykłe dziedzictwo Paweł Sulatycki pielęgnuje od niemal 10 lat.
Dziś w pasiece żyje 80 pszczelich rodzin
i ich liczba systematycznie się powiększa.
Wytwory pracy tutejszych pszczół, takie jak
miody, pyłek pszczeli i propolis, cieszą się
wielkim powodzeniem. Jednym z ciekawszych produktów jest nalewka sporządzona
na bazie propolisu, niezastąpiona w przypadku angin, przeziębień oraz schorzeń
układu pokarmowego, takich jak bóle żołądka albo wrzody.
Walory lecznicze posiada także miód wielokwiatowy, polecany na alergie (pyłki kwiatowe działają jak antygeny), miód rzepakowy, wskazany do leczenia chorób krążenia
(wyrównuje niedobory potasu w organizmie, obniża ciśnienie krwi) czy miód spadziowy, znajdujący zastosowanie w chorobach górnych dróg oddechowych.
Zlokalizowana w sercu województwa lubuskiego pasieka dostarcza jedynie najwyższej jakości towary, korzystając z niepowtarzalnego mikroklimatu, jaki tworzą czyste,
zalesione okolice Zielonej Góry.
n
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Liczba pszczelich rodzin: 80
Produkowane miody: akacjowe, gryczane,
lipowe, mniszkowe, nektarowo-spadziowe,
spadziowe, wielokwiatowe, wrzosowe

Kraina wina i miodu
Lubuskie słodkości. Pasieki i skanseny pszczelarskie

Pasieka Stanisława
Kamińskiego
\ Współrzędne GPS: N 52°00’39.2” E 15°08’59.2”

ul. Szeroka 12, 66-600 Dąbie

Liczba pszczelich rodzin: 70
Produkowane miody: akacjowe, klonowe,
lipowe, rzepakowe, spadziowe dębowe,
wielokwiatowe, wrzosowe

Stanisław Kamiński pszczelarstwo ma
w genach. Ta przekazywana z pokolenia
na pokolenie tradycja zakiełkowała także
w sercu syna mistrza pszczelarskiego, który
wyniósł z domu miłość oraz pasję do zawodu i sam już opiekuje się kilkoma ulami.
Nic więc dziwnego, że rodzina Kamińskich
znana jest w całej okolicy z produkcji miodu,
zwłaszcza ze swej specjalności – spadziowego dębowego. Osłonięta leszczynowym
gajem, chroniona od zgiełku cywilizacji pasieka to miejsce doskonałe do spokojnej
egzystencji pszczół. Właściciel pasieki jest
również aktywnym działaczem na rzecz
ochrony tych pożytecznych owadów i walki
z atakującymi je chorobami.
n
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Lubuskie po drodze
Lubuskie słodkości. Pasieki i skanseny pszczelarskie

Pasieka w Sadzie
\ Współrzędne GPS: N 52°37’35.1” E 15°04’13.1”

Gostkowice 13, 66-450 Bogdaniec
tel. +48 781 276 715

Pasieka w Sadzie to idealne miejsce dla
miłośników słodkości i małych odkrywców
świata zwierząt. Dzieci z pewnością nie
będą się tu nudzić. Gospodarstwo pasieczne rozwija się i coraz bardziej ukierunkowywuje na działalność agroturystyczną. Poza
pszczołami na farmie mieszkają kucyki,
kozy, króliki różnych ras oraz świnki morskie. Ale poza czworonożnymi ulubieńcami
najmłodszych, są tu również przeróżne ptaki: kilka gatunków kaczek, kury aż jedenastu
gatunków, bażanty diamentowe, złociste
i srebrne oraz gołębie ozdobne i perliczki.
Aby dowiedzieć się, jakie inne niespodzianki czekają u mistrza pszczelarskiego
Pawła Kamińskiego, koniecznie trzeba odwiedzić Gostkowice.
n
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Kraina wina i miodu
Lubuskie słodkości. Pasieki i skanseny pszczelarskie

Skansen – Pasieka
Dydaktyczno-Hodowlana
\ Współrzędne GPS: N 52°35’37” E 14°41’42”

Osiedle Warniki,
66-470 Kostrzyn Nad Odrą
tel. +48 880 439 941
grzywacz-rm@tlen.pl, marian-54@tlen.pl

Skansen zorganizowano pod patronatem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Gorzowie Wielkopolskim. Jego ekspozycja prezentuje bogatą historię regionalnego pszczelarstwa oraz zmiany od lat
zachodzące w hodowli pszczół. A wszystko to dzięki zgromadzonym eksponatom
z różnych okresów: starym ulom kłodowym, ulom dziś jeszcze zasiedlonym przez
pszczele rodziny, objazdowemu pawilonowi
i sprzętowi pszczelarskiemu. Życie samych
pszczół można lepiej poznać dzięki tablicom poglądowym, pokazującym ich biologię
oraz cykl życia, od jajeczka aż do śmierci.
Po wystawie oprowadzają doświadczeni
pszczelarze, członkowie Koła Pszczelarzy
w Kostrzynie nad Odrą, w tym również absolwenci Policealnego Studium Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Romana i Marian
Grzywaczowie, którzy prowadzą własną pasiekę. Wyjaśniają oni na przykład jak z nektaru powstaje miód i na czym polega praca
pracowitych i niezwykle pożytecznych owadów. W skansenie można też spróbować
różnych rodzajów miodu.
n
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Lubuskie po drodze
Lubuskie słodkości. Pasieki i skanseny pszczelarskie

Skansen Pszczelarstwa
„Leśny”
\ Współrzędne GPS: N 51°52’28.0” E 15°57’38.3”

Jodłów 17, 67-100 Nowa Sól
tel. +48 68 388 66 34

Skansen Pszczelarstwa Antoniego Petli
znajduje się na terenie Leśnictwa Tarnów
Jezierny, należącego do Nadleśnictwa Sława Śląska, przy dawnej osadzie robotników
leśnych w letniskowej miejscowości Jodłów.
Głównym celem jego właściciela, jest ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez
ochronę obiektów pszczelarskich takich
jak barcie, kłody, koszki i ule typu polskiego
oraz całego wachlarza sprzętów używanych
przez pszczelarzy. Poza tym działalność
skansenu ma też podnosić świadomość
ekologiczną społeczeństwa i propagować
sadzenie drzew oraz krzewów miododajnych na miejscach nieużytków leśnych.
Skansen urządzono w lesie, w którym
w naturalnych warunkach eksponowane
są zabytkowe obiekty związane z pszczelarstwem. Są tu również prowadzone Zielone Lekcje dla dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym.
n
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Lubuskie po drodze
O czym śnią pszczoły oraz mały Dionizos. Dobre bo Lubuskie
Organizator: Urząd Gminy Brzeźnica, Zespół
Górali Czadeckich „Watra”
www.brzeznica.com.pl
VI

Dni Województwa
Lubuskiego

Miejsce: Zielona Góra
Organizator: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
www.dwl.lubuskie.pl
VII

Jak to z chlebem było

Miejsce: Białków
Organizator: Towarzystwo Miłośników
Polesia i Białkowa, sołectwo Białków, gmina
Cybinka
www.tmpolesiaibialkowa.cba.pl
VII

Święto Miodu

Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Ochli
Organizator: Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Lubuski
Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze
www.muzeumochla.pl
VII/VIII

Dni Województwa Lubuskiego
IV

Kaziuki

Miejsce: Skansen w Ochli
Organizator: Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
www.muzeumochla.pl
IV

Polsko-Niemiecki
Sulęciński Jarmark Koguci

Miejsce: plac Czarnieckiego w Sulęcinie
Organizator: Burmistrz Sulęcina, Burmistrz
Friedland, OPS w Sulęcinie, placówki
oświatowe z gminy Sulęcin
www.sulecin.pl
IV

Konkurs Wypieków
Wielkanocnych

Miejsce: co roku inna miejscowość w gminie
Sława

Organizator: Sławskie Centrum Kultury
i Wypoczynku w Sławie
www.sckiw.slawa.pl
V

Mieszczański Jarmark
Produktów Tradycyjnych

Miejsce: Wschowa
Organizator: Urząd Miasta i Gminy Wschowa
www.jarmark.wschowa.pl
V

Powiatowe Smaki

Miejsce: parking przed Kupcem Gorzowskim
w Gorzowie Wielkopolskim
Organizator: Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wielkopolskim
www.powiatgorzowski.pl
V

W Maju na Pasionku

Miejsce: Brzeźnica
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Przystanek Woodstock

Miejsce: Kostrzyn nad Odrą
Organizator: Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
www.wosp.org.pl/przystanek_woodstock
VIII

Święto Ryby

VIII

Lucioperca – Święto
Sandacza

Miejsce: Przyborów
Organizator: Urząd Gminy Słońsk
www.slonsk.pl

Miejsce: Lubniewice
Organizator: Urząd Gminy Lubniewice,
Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą”
w Lubniewicacha
www.lubniewice.pl
VIII

Dobre, Smaczne, bo
Lubuskie

Miejsce: Ochla
Organizator: Muzeum Etnograficzne

Kraina wina i miodu
O czym śnią pszczoły oraz mały Dionizos. Dobre bo Lubuskie

Lubuskie Święto Chleba, Bogdaniec

w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
www.muzeumochla.pl
VIII

Święto Pomidora

Miejsce: Przytoczna
Organizator: Urząd Gminy Przytoczna
www.przytoczna.pl
VIII

Lubuskie Święto Chleba

Miejsce: Bogdaniec, między innymi Muzeum
Chleba
Organizator: Urząd Gminy Bogdańcu,
Cech Rzemiosł Różnych, Muzeum Chleba
w Bogdańcu, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
www.bogdaniec.pl
IX

Lubuskie Święto Plonów

Miejsce: co roku inne
Organizator: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
www.lubuskie.pl, www.rcak.pl

IX

Jarmark Miodu i Wina

Miejsce: Żary
Organizator: Żarskie Towarzystwo
Upiększania Miasta
www.tumzary.pl
IX

Winobranie

Miejsce: Zielona Góra
Organizator: Urząd Miasta Zielona Góra
www.winobranie.zgora.pl
IX

Święto Pieczonego
Ziemniaka

Miejsce: Dobrosułów, Janiniec, Wojcieszyce,
Jarnatów, Żary, Dąbrówka Mała
Organizator: Urzędy gmin oraz rady sołeckie
poszczególnych miejscowości
IX

Kartoflada

Miejsce: Bieniów
Organizator: Rada Sołecka wsi Bieniów,
Parafia Bieniów, KGW, OSP Bieniów,
Biblioteka, Urząd Gminy Żary i Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego
www.gminazary.pl
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IX

Święto Młodego Wina
Zielonogórskiego

Miejsce: Zielona Góra
Organizator: Zielonogórskie Stowarzyszenie
Winiarskie
www.winiarze.zgora.pl
IX

Święto Czekolady

Miejsce: Kargowa
Organizator: Gminne Centrum Kultury
w Kargowej, Urząd Miejski w Kargowej
www.gok.kargowa.pl
XII

Jarmark
Bożonarodzeniowy

Miejsce: deptak w Zielonej Górze
Organizator: Urząd Miasta Zielona Góra
www.zielona-gora.pl
XII

Kiermasz Świąteczny
i Kolędowanie

Miejsce: Pszczew
Organizator: Zespół Szkół w Pszczewie
www.pszczew.pl

Lubuskie po drodze
O czym śnią pszczoły oraz mały Dionizos. Dobre bo Lubuskie
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Przepyszne skarby regionu

Tradycyjne produkty
i najlepsze dania
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Nalewka malinowa ze
Wzgórz Dalkowskich
autor: Krystyna Doan

Składniki:
•• 1 kg malin
•• 0,5 kg cukru
•• 0,5 l spirytusu
Maliny oczyszczamy i przekładamy do
słoja. Zasypujemy cukrem i odstawiamy
na około 2 tygodnie (można na krócej,
wtedy będą miały łagodny smak, odstawione na dłużej będą miały smak wina).
Po tym czasie zlewamy sok i dodajemy
spirytus. Spirytus należy nieco rozcieńczyć wodą, dodając 12 ml przegotowanej
wody (1/2 szklanki).
Nalewka jest gotowa.
n
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Kaczka

autor: Jolanta Taberska – Karczma Taberska
Składniki:
•• kaczka, około 2 kg
•• 2–3 winne jabłka
•• sól, pieprz, majeranek

Kaczkę na 1 dzień przed pieczeniem myjemy, pozbawiamy końcówek upierzenia,
odcinamy kuper, osuszamy papierowym
ręcznikiem i nacieramy solą, pieprzem
i majerankiem. Jabłka dzielimy na ćwiartki, usuwamy gniazda nasienne i każdą
ćwiartkę dzielimy jeszcze na cztery części
i posypujemy majerankiem. Wypełniamy kaczkę winnymi jabłkami, zapinamy
i pieczemy w temperaturze 185°C przez
2 godz., pamiętając o podlewaniu własnym
sosem. Podajemy z pyzami na parze i modrą kapustą.
n
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Sandacz z warzywami

autor: Ośrodek Wypoczynkowy „Zielony Cypel”
Składniki:
•• 500 g filetów z sandacza
•• 2 cukinie
•• 1 bakłażan
•• 3 papryki
•• 100 g rukoli
•• koper
•• 2 ząbki czosnku
•• cytryna
•• śmietana 30%
•• sól, pieprz

Filety sandacza porcjujemy, skrapiamy
cytryną i odstawiamy do lodówki. Warzywa kroimy w długie paski. Przygotowujemy
dwie patelnie. Na jednej rozgrzewamy olej
i wrzucamy na nią czosnek i warzywa, które doprawiamy solą i pieprzem. Na drugiej
patelni rozgrzewamy olej i kładziemy na
niej rybę skórą do dołu. Zmniejszamy ogień
i smażymy, aż ryba będzie usmażona w 2/3,
następnie obracamy ją na drugą stronę i dodajemy masło. Usmażoną rybę serwujemy
z warzywami.
n
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Pierogi Budachowskie

autor: Danuta Spychała, Janina Żuk, Alicja Stempel
Składniki:
Ciasto:
•• mąka
•• olej
•• szczypta soli
•• woda o temp. około 80˚C
Farsz:
•• 1 kg sera Krajanka
•• 5 kg ziemniaków Vineta lub Satina
•• 250 g boczku
•• 400 g cebuli
•• 250 g smalcu
•• sól, pieprz czarny i ziołowy do smaku

Ciasto
zagniatamy.
Rozwałkowujemy
i wycinamy z niego krążki. Ziemniaki do farszu gotujemy do miękkości. Po wystudzeniu
ugniatamy, dodajemy przepuszczony przez
praskę ser oraz zeszkloną cebulę pokrojoną
w drobną kostkę. Doprawiamy farsz do smaku i nakładamy na krążki ciasta. Sklejamy
pierogi i wrzucamy do garnka z wrzącą posoloną wodą. Gotujemy do czasu wypłynięcia
pierogów na powierzchnię.
Omasta: koniecznie słonina i boczek pokrojone w kostkę oraz cebula, również pokrojona
w kostkę.
n
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Gruszka w Winie
autor: Kinga Koziarska –
Winnica Kinga

Składniki:
•• świeże gruszki
•• wytrawne wino czerwone
•• świeży rozmaryn
•• suszona śliwka
•• ziele angielskie
•• czarny pieprz
•• syrop owocowy
Świeże gruszki kroimy na ćwiartki,
usuwamy gniazda nasienne i układamy
w słoikach. Do garnka wlewamy wino
i dodajemy ziele angielskie, pieprz w ziarnach, suszone śliwki, gałązkę rozmarynu,
syrop z ciemnych owoców (wiśnia, czarna
porzeczka, malina). Zaprawę zagotowujemy i zalewamy nią gruszki w słoikach.
Całość pasteryzujemy przez około 10–15
min. Produkt jest gotowy do spożycia po
upływie doby. Gruszki mają półwytrawny
smak, więc są idealną bazą do wytrawnych przystawek, mięs i serów, ale równie dobrze komponują się z deserami.
n

72

Kraina wina i miodu
Przepyszne skarby regionu. Tradycyjne produkty i najlepsze dania

Sałatka z Koziego Sera

autor: Gospodarstwo Agroturystyczne „Qzko”
Składniki:
•• 400 g koziego sera
•• 8 dojrzałych pomidorów
•• 1 czerwona cebula
•• kilka listków bazylii
•• kilka płatków jadalnych kwiatów
•• oliwa z oliwek
•• ocet winny
•• sól
•• świeżo zmielony pieprz

Ser i pomidory kroimy według upodobania w plastry lub cząstki i układamy
na przemian na talerzu. Cebulę kroimy w
plastry i rozdzielamy krążki. Z octu, oliwy
i soli przyrządzamy sos i polewamy nim
warzywa i ser. Posypujemy świeżo zmielonym pieprzem. Dekorujemy liśćmi bazylii i płatkami kwiatów. Podajemy z białym
pieczywem.
n
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Ptyś Jadzi

autor: Jolanta Taberska z „Karczma Taberska”
Składniki:
•• 1 kg mąki
•• 1 kg margaryny
•• 3 szklanki wody
•• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
•• 1 łyżeczka soli
•• 2 łyżeczki cukru
•• 13 jaj

Zagotowujemy wodę z margaryną,
solą i cukrem i zostawiamy do ostygnięcia. Następnie wsypujemy mąkę, proszek
i dokładnie mieszamy. Wbijamy jajka,
ciągle energicznie mieszając, tak by dużo
powietrza dostało się do ciasta. Na posmarowaną tłuszczem blachę nakładamy łyżką małe pączusie ciasta. Pieczemy
około 30 min w piekarniku rozgrzanym do
170˚C. Ostudzone przekrawamy i wypełniamy bitą śmietaną. Posypujemy cukrem
pudrem.
n
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Lista produktów tradycyjnych województwa lubuskiego
Produkty mleczne
•• Ser kozi zamkowy
Produkty mięsne
•• Schab tradycyjny słubicki
•• Kiełbasa żarska
•• Salceson wiejski
•• Szynka tradycyjna
Produkty rybołówstwa
•• Mieszanka rybna w zalewie octowej
Warzywa i owoce
•• Kapusta kwaszona nadnotecka
•• Ogórki kiszone nadnoteckie
•• Papierówka w syropie
•• Jabłka odmiany Landsberska
•• Śliwka gubinka

Miody
•• Miód wielokwiatowy łąkowy z Doliny
Noteci
•• Miód akacjowy

••
••
••
••

Gotowe dania i potrawy
•• Pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem
•• Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi
•• Gołąbki w kiszonej kapuście
z ziemniakami

Wyroby piekarnicze i cukiernicze
•• Strudel (strucla)
•• Paska Bukowińska (Pascha, Chleb
Bukowiński)
•• Bochen chleba starowiejskiego
•• Chleb domowy na zakwasie
•• Chleb z dodatkiem nasion lnu
•• Szarlotka z landsberską
•• Lubuskie pierniki

Napoje
•• Miód pitny – Trójniak
•• Piwo wschowskie
•• Wino gronowe
•• Jarzębiak na winiaku
•• Jarzębiak
•• Piwo zielonogórskie
•• Piwo witnickie
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Naturalnie mętne soki z Solnik
Syrop z płatków róż
Wino jabłkowe
Nalewka z owoców derenia
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Restauracja Symfonia
Gorzów Wielkopolski
www.restauracja-symfonia.pl

Przytulne eleganckie wnętrze uprzyjemnia
chwile spędzone przy wykwintnych daniach,
filiżance aromatycznej kawy czy lampce dobrego wina. Kuchnia serwuje głównie potrawy polskie oraz włoskie, jednak w menu
odnaleźć można także dania będące wizytówką innych krajów. Ta różnorodność

potraw zaspokoi nawet najbardziej wymagające podniebienia. W restauracji można
zarówno zjeść rodzinny obiad, spędzić romantyczny wieczór z bliską osobą, jak i odbyć
spotkanie biznesowe.


Karczma pod Łosiem
Gorzów Wielkopolski
www.karczmapodlosiem.pl

Karczma pod Łosiem

Kolorowe rustykalne ozdoby przydają swojskiego charakteru wnętrzom. To jeden
z efektów przeprowadzonych przez Magdę
Gessler kuchennych rewolucji w Karczmie
pod Łosiem. Kartę dań skomponowano na
bazie potraw kuchni regionalnej. Szef kuchni
poleca barszcz czerwony z kołdunami oraz

kurczaka w sosie kurkowym podawanego
z bułkami na parze.
Po posiłku warto odwiedzić znajdujące się
nieopodal karczmy minizoo pełne ptactwa
i małych zwierząt.


Restauracja Marinero

Restauracja Destylarnia

Gorzów Wielkopolski
www.restauracja-marinero.pl

W ciepłym wnętrzu, przywodzącym na myśl
pomieszczenie na statku, oraz w kolorowym ogródku serwowane są dania kuchni
polskiej i europejskiej. Kucharze dbają o to,
aby posiłki były nie tylko smaczne, lecz także

zdrowe i elegancko podane. O dobrą atmosferę troszczy się dyskretna i gotowa na każde
skinienie obsługa.


Restauracja Czarny Kot

Gorzów Wielkopolski
www.facebook.com/restauracja.czarny.kot.gorzow
Niewielka, dwukondygnacyjna restauracja
mogąca przyjąć około 20 gości, położona jest
niedaleko słynnego gorzowskiego bulwaru.
Kuchnia opiera się na potrawach sporządzanych z ryb oraz owoców morza. Część
z nich ma charakter dań fit, czyli lekkich
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i zdrowych! Do każdego posiłku podawane
są przystawki, najczęściej w postaci pieczywa z pastami rybnymi oraz śledzi w occie.
W dni świąteczne liczyć można również na
zupy w „świątecznych” cenach.
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Winny Dworek
Górzykowo
www.winnydworek.pl

Menu Restauracji Winny Dworek – Kuchnia
Smaków Regionalnych bazuje na daniach
skomponowanych według pór roku, z wykorzystaniem głównie produktów sezonowych
oraz bogatej oferty produktów regionalnych.
Miody z okolicznych pasiek, sery kozie z pobliskiej serowarni czy też dziczyzna z otaczających Winny Dworek lasów – to tylko
niektóre z tutejszych specjałów. Uzupełnieniem są własnoręcznie suszone pomidory

oraz pieczywo wypiekane według dawnej
receptury, z użyciem tradycyjnych składników. Każda karta – „Wiosenna”, „Letnia”, „Jesienna” i „Zimowa” – odznacza się wyjątkową
kompozycją smakową nawiązującą do tematu przewodniego. Zaś do posiłku polecane są
wina z rodzimej winnicy. Winny Dworek pomaga w zorganizowaniu transportu po udanym wieczorze w swej restauracji.


Karczma Taberska
Janowiec, Nowe Kramsko
www.karczmataberska.pl

Restauracja została zaaranżowana na staropolską karczmę, gdzie ciepłe płomienie
z kominka rzucają migoczące światło na
drewniane ściany i ławy. Chcąc zachować kulinarne tradycje regionu, serwuje się potrawy
kramskie i babimojskie – wyjątkowo lokalne,
tworzone według rodzinnych receptur gospodyń, w tym z Koła Gospodyń Wiejskich.

Restauracja Pod Aniołami

Będąc w okolicy, koniecznie należy skosztować szynki w chlebie Reimanna! W karczmie
podawane są również najbardziej rozpoznawalne potrawy kuchni polskiej. Nic więc
dziwnego, że restauracja uzyskała wiele
certyfikatów zaświadczających o jej tradycyjnym charakterze.


Restauracja Leniwka
Leniwka
www.leniwka.pl

Niezwykłe wnętrza zaaranżowanego starego
młyna wyposażone są z ogromną dbałością
o każdy szczegół. Na gości czekają autorskie
potrawy kuchni myśliwskiej, wzbogacone
o nowoczesne akcenty i ciekawie podane.
Sporządzane są na bazie naturalnych regionalnych produktów. Karta dań nie jest długa, ale jej nadrzędna cecha to sezonowość.
Wiosna to czas nowalijek, lato obfituje w warzywa i owoce, jesienią króluje grzybobranie
i zbiór jabłek, zaś zimą preferowane są zapasy, zamknięte w domowych przetworach. Oto

kilka przykładowych potraw z karty, na zachętę: kotleciki z dzika w warzywach i białym
winie z aromatycznymi ziołami; pierogowy
duet, czyli perliczka i ser z suszonymi pomidorami w aksamitnym sosie śmietanowo
‑bazyliowym; ragoût z jelenia w gorzkiej
czekoladzie i galaretce porzeczkowej.
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Restauracje Pałacu Mierzęcin
Mierzęcin
www.palacmierzecin.pl

Restauracja Pałacowa

Destylarnia jest dwupoziomową restauracją, której industrialny wystrój parteru łączy
nowoczesne elementy wnętrz z odrestaurowanymi maszynami i urządzeniami gorzelnianymi. Piętro ma klimat angielskiego
pubu z kominkiem i stylowymi meblami. Serwowane są dania kuchni wellness – opartej
na warzywach i owocach – oraz śródziemnomorskiej. Usytuowanie niedaleko Drawieńskiego Parku Narodowego sprawia, iż
w menu nie brakuje potraw bazujących na
darach pobliskich lasów i jezior, wzbogacanych o zioła oraz sezonowe uprawy z pałacowego ogrodu. Szeroki wybór własnych win,
nagradzanych na konkursach w kraju i za
granicą, doskonale podkreśla smak potraw.
Restauracja otrzymała tytuł Najlepszej Restauracji w Regionie przyznawany przez „Tygodnik Restauratora”.


Restauracja Pałacowa to ceglano-kamienne
mury, wiekowe meble oraz stylowe dodatki
zapewniające unikatowy klimat przenoszący
gości w czasy szlacheckich obiadów. Kuchnia
czerpie z tradycji staropolskich oraz europejskich, a także z winiarskiego dziedzictwa regionu. Winne akcenty to m.in. dodawany do
potraw sos z winogron lub słodkie tarty i strudle z tymi owocami. Menu opracowywane jest
na bazie sezonowych warzyw i owoców, własnych ziół, ryb z lubuskich jezior, dziczyzny
oraz grzybów. Potrawy są wzbogacane o regionalne mleko kozie oraz miód z lokalnych
pasiek. Dla miłośników wędkarstwa dostępna
jest niezwykła gratka: możliwość samodzielnego złowienia ryb, które następnie zostaną
przyrządzone przez szefa kuchni. Dopełnieniem dań są starannie dobrane wina pochodzące z Winnicy Pałac Mierzęcin.


Restauracja Piramida

Restauracja Destylarnia

Poźrzadło
www.piramidahorusa.com

Niepowtarzalna restauracja, nawiązująca do
starożytnego Egiptu, już na pierwszy rzut
oka wyróżnia się oryginalną formą piramidy. Podstawą kuchni są dania orientalne, ale
także pizze i makarony charakterystyczne
dla kuchni włoskiej. Oferta obejmuje dania

mięsne, przystawki, sałatki i desery. Skorzystać można również z baru zapewniającego
wiele znanych i nieznanych trunków.


Karczma Lubuska

Przytoczna
www.bar-przytoczna-fmipv.firmet.pl
Nowo powstały, założony w 2013 roku, lokal,
w którym można zjeść niedrogo i smacznie, ma rodziną atmosferę. Menu składa się
głównie z potraw polskich, w tym domowych
przekąsek oraz tradycyjnych, wyrabianych na
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miejscu pierogów według starej receptury.
Oprócz golonki, karkówki i schabu w karcie
znalazły się również pyszne pizze i gyros.
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Dom nad rzeką
Skwierzyna
www.domnadrzeka.com.pl

Kompleks położony w malowniczym parku
nad samym brzegiem rzeki Warty. Do dyspozycji gości są dwie sale restauracyjne:
Zegarowa i Kryształowa. Restauracja poleca
dania kuchni polskiej i regionalnej, sporządzone w oparciu o sprawdzone autorskie

receptury. Specjalnością szefa kuchni są
potrawy nawiązujące do dawnych potraw
z dorzecza Warty: zupa nadwarciańska oraz
kotlet nadwarciański, a także żurek staropolski i „uczta rodzinna”.


Restauracja Słowiańska
Słońsk
www.hotel-slowianska.pl

Restauracja Słowiańska jest nowo otwartym
obiektem, w którym szef kuchni poleca dania
kuchni polskiej z wyraźnym akcentem położonym na kuchnię myśliwską. Szeroki wybór
jest podstawową zasadą restauracji, która
serwuje prawdziwy wachlarz polskich zup,

pierogów i ryb. Goście mogą wybierać między
salą restauracyjną a przeszklonym tarasem
z ratanowymi meblami i egzotyczną zielenią
przywodzącą na myśl styl kolonialny.


Restauracja Zamkowa we Wschowie

Restauracja Pod Aniołami
Sulechów
www.podaniolami.com

Restauracja o stuletniej tradycji, założona w 1907 roku przez Josefa Pauli, do dziś
podtrzymuje niesamowitą atmosferę dawnych lat. Odrestaurowane wnętrze oparte na
oryginalnych ceglanych murach, stylowych
bibelotach i archiwalnych przedwojennych
zdjęciach restauracji Sulechowa to podstawa

wizerunku Pod Aniołami Szeroki wybór dań
mięsnych, w tym dania z dzika i prosię podawane w całości; świeże surówki w pomysłowych kompozycjach; potrawy jarskie oraz
rybne – polsko, suto i swojsko. Tym wszystkim chlubi się kuchnia w Sulechowie.


Restauracja Zamkowa
Zamek Królewski we Wschowie
www.zamekkrolewski.wschowa.net.pl

W eleganckim wnętrzu, przy cieple kominka
i nastrojowej muzyce serwowane są wyborne przysmaki kuchni polskiej i światowej, ze
szczególnym uwzględnieniem kuchni staropolskiej. Dodatkowo na klientów czeka przytulna kawiarnia i drinkbar, gdzie skosztować

można wyśmienitych miodów pitnych wytwarzanych według wielowiekowych receptur i będących dopełnieniem staropolskich
tradycji.
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Restauracja Pod Aniołami
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Restauracja Zamkowa
Zamek Joannitów w Łagowie
www.zamek-lagow.com

Obszerna stylowa sala w zamkowych komnatach to idealne miejsce na iście szlachecki
posiłek. Pomysłowe, nieco poetyckie nazwy
potraw skrywają dania kuchni staropolskiej,
myśliwskiej oraz wykwintnej europejskiej.
I tak goście mogą spróbować „walki” na Rapiery Joannitów lub oddać się Zadumie nad
Czekoladową Baśnią. Uraczyć można się
także regionalną Zupą Ochmistrzyni Dworu, Szatańskim Jadłem oraz Snem Klucznika. Właściciele zapraszają do kultywowania

nieco zapomnianych tradycji i biesiadowania
przy wspólnym stole w gronie rodziny i przyjaciół. Specjalnością restauracji jest bankiet
w formie zamkowej spiżarni. To uczta stanowiąca rodzaj inscenizacji, próba przywrócenia
dawnej atmosfery i klimatu staropolskiego
stołu. Dobra zamkowej kuchni podawane są
w glinianych misach, na deskach oraz w wiklinowych koszach.


Restauracja Winnica
Zielona Góra
www.restauracja-winnica.pl

Restauracja Zamkowa w Łagowie

Restauracja Zamkowa we Wschowie

Restauracja, mieszcząca się na dwóch kondygnacjach starej kamienicy, znajduje się
w przedwojennym domu kombatanta w najstarszej części miasta. Ciekawym rozwiązaniem jest otwarta kuchnia pozwalająca
na podpatrzenie pracy kucharzy. W menu
zaznaczają się wpływy kulinarne różnych
krajów, zwłaszcza śródziemnomorskich.
Właścicielom bliska jest także idea slow food.

Lokalne specjały oraz tradycyjne przepisy
zielonogórskie przeplatają się z tymi z odleglejszych stron. Spróbować więc można
regionalnego piwa z małego browaru w Witnicy, czeskiego piwa z browaru Protivin na
południu Czech, a także kozich serów z Borowca koło Nowej Soli. W karcie win znajdują
się również wina z Winnicy Miłosz.


Restauracja Essenza
Zielona Góra
www.essenza.com.pl

Jedna z najdłużej działających bez przerwy
restauracji w Zielonej Górze, zajmująca cały
parter ponad stuletniej kamienicy! Właściciele starali się przenieść w jej wnętrza
pomysły i rozwiązania zaczerpnięte z najlepszych lokali Manhattanu. W Essenza
serwowane są potrawy, które zmieniają się
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wraz z porami roku, wykorzystując sezonowe
i regionalne produktu od miejscowych producentów. Kucharze – młodzi i kreatywni – dokładają wszelkich starań, by ich potrawy były
wysublimowane i zaskakujące.


Śladem miodu i wina

Wyprawy wielkie i małe pod
słońcem Lubuskiego
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Lubuskie po drodze

Rejs galarem do lubuskich winnic
Dwa warianty wycieczki galarami
Czas trwania 2–6 godz.
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Piotr Włoch
tel. +48 531 559 930
www.galary.wix.com/cigacice
piotr.wloch@op.pl
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Cigacice to wieś malowniczo położona na
nadodrzańskiej skarpie, krawędzi Wysoczyzny
Lubuskiej, słynąca z portu rzecznego i dwóch
mostów przez Odrę. W 2011 roku ze środków
Unii Europejskiej wybudowano przystań turystyczną. Wpłynęło to pozytywnie na rozwój
żeglugi rekreacyjnej, którą wykonują zarówno
mniejsze galary, jak i specjalnie zaprojektowane statki. Galary, rozpowszechnione także
w innych miejscach Polski, mają tę zaletę, że
mogą podpłynąć do miejsc ze skromną infrastrukturą techniczną. Stąd ich popularność
w organizowaniu rejsów do winnic. Łatwość
dojazdu do Cigacic (z drogi ekspresowej S3
zjazd na Sulechów lub drogą krajową nr 32;
jadąc pociągiem, należy wysiąść na stacji Sulechów i dalej jechać autobusem) oraz możliwość
dopłynięcia do jednych z najciekawszych winnic w regionie sprawia, że większość zwiedzających preferuje ten port.
Dla enoturystów przygotowano dwie propozycje. Pierwszą jest rejs krótki, podczas którego na wodzie spędzimy około godziny, z możliwością zwiedzenia Winnicy Stara Winna Góra.
Druga, dłuższa – minimum 2,5 godziny rejsu
w jedną stronę, pozwala zobaczyć, jak powstaje 35-hektarowa Samorządowa Winnica w Zaborze wraz z Lubuskim Centrum Winiarstwa,
oraz zwiedzić wieś Łaz, gdzie znajdują się dwie
kolejne winnice – Ingrid i Miłosz. Stamtąd
wrócić można do Cigacic galarami lub ruszyć
w dalszą podróż własnym samochodem bądź
zamówionym autobusem. Minimalna liczba
pasażerów statku to 6 osób.
Podczas krótkiego rejsu z 1 portu w Cigacicach (N 52°01’57” E 15°36’27”) płyniemy
na wschód, w stronę ujścia rzeki Obrzycy. Po
drodze mijamy stary most na Odrze, podziwiamy efektowną panoramę Cigacic oraz
odnajdujemy w krajobrazie 2 bunkry z czasów drugiej wojny światowej – pozostałości
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Hotel Winny Dworek

Adres: Górzykowo 22, Cigacice
www.winnydworek.pl
tel. +48 694 266 679

Dom nad Odrą

Adres: ul. Portowa 2, Cigacice
www.domnadodra-cigacice.superturystyka.pl
tel. +48 786 856 453

Rejs po Odrze

po umocnieniach Oderstellung. Następnie
przepływamy pod kolejnym mostem, tym
razem drogi szybkiego ruchu S3, i wpływamy do Obrzycy, po północnej stronie, na wysokiej skarpie zauważamy nasadzenia 3 Winnicy Stara Winna Góra
(s. 16). Dalej po około 30 minutach rejsu zawracamy na sztucznie wybudowanym w XIX wieku
akwenie o kształcie zbliżonym do serca i płyniemy w stronę Cigacic. Po drodze zaobserwujemy liczne żeremia bobrów. Taki rejs kosztuje
15 zł od osoby. Jeśli na pokładzie są osoby zainteresowane wizytą w winnicy, statek cumuje
przy brzegu i przewoźnik czeka na powrót pasażerów. W tym przypadku opłata wzrasta do
25 zł.
Drugi wariant to 2,5-godzinny rejs z portu
w Cigacicach do wsi 4 Wielobłota (N 51°58’14”
E 15°41’10”), dalej turyści są przewożeni wozami z sianem pod wzgórze między Łazem a Zaborem. W czasie podróży, którą umilą opowieści
kapitana, mamy możliwość obserwacji zwyczajów ptactwa wodnego i stanowisk rzadkich
ptaków, takich jak czapla siwa, kormoran, orzeł
bielik i kania ruda. Ich ostoją są porastające
brzegi Odry lasy łęgowe – charakterystyczne
zbiorowiska leśne dla obszarów znajdujących
się w zasięgu wód powodziowych. Dodatkowo

na pokładzie mogą zostać przygotowane grill
oraz degustacja lokalnych win.
Rejs w jedną stronę kosztuje 50 zł od osoby, do tego doliczana jest opłata za przewóz na
przyczepach, która wynosi 150 zł dla maksymalnie 30-osobowej grupy. W przypadku oczekiwania na grupę koszt rejsu wzrasta do 60 zł
od osoby, a opłata za powrót przyczepami do
200 zł. Podróż powrotna, z prądem rzeki, jest
krótsza i trwa około 1,5 godziny.
Warto zobaczyć teren, na którym powstaje
największa winnica w kraju – 5 Samorządowa
Winnica w Zaborze (s. 14), i na którym zostanie
wybudowane Lubuskie Centrum Winiarstwa.
Na wzgórzu dokonano pierwszych nasadzeń
w roku 2013, a na wiosnę następnego roku posadzono przeszło 40 000 krzewów winnej latorośli. Do czasu jego otwarcia w 2015 można
skorzystać z oferty właścicieli winnic 6 Ingrid
(s. 22) i 7 Miłosz (s. 34), którzy oprócz zwiedzania własnej winnicy proponują pogadanki
o uprawie winorośli i produkcji wina oraz degustacje swoich wyrobów. Zainteresowanym
zorganizują ognisko lub zamówią catering.
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Usługi Hotelarskie Vera

Adres: ul. Odrzańska 40, Sulechów
www.noclegilubuskie.com.pl
tel. +48 601 741 558

Winny Dworek

Adres: Górzykowo 22, Cigacice
www.winnydworek.pl
tel. +48 68 385 92 79 wew. 10

Restauracja Słowiańska

Adres: ul. 3 Lutego 29, Słońsk
www.hotel-slowianska.pl
tel. +48 95 757 10 20

Pod Aniołami

Adres: ul. Przemysłowa 23, Sulechów
www.podaniolami.com
tel. +48 68 385 84 37

REJS PO ODRZE

noclegi i gastronomia
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WYCIECZKA PIESZA

Zabytki winiarskie Zielonej Góry
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Muzeum Wina, pomnik Bachusa, ratusz, figura Winiarki, Palmiarnia, Winne Wzgórze
Trasa spacerowa. Czas trwania 3–4 godz.
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dekoracje sztukatorskie z wykorzystaniem
motywów winnej latorośli. Dom sąsiaduje
z winnicą na Winnym Wzgórzu, zwanym dawniej Górą Ceglaną. Na tym wzniesieniu w centrum miasta od przeszło kilkuset lat uprawia
się winorośl. Winnica Gremplera, a później instruktora winiarstwa z Zaleszczyk, Grzegorza
Zarugiewicza, po prywatyzacji Lubuskiej Wytwórni Win w latach 60. ubiegłego wieku została przekształcona w 11 Park Winny – pamiątkę
korzeni winiarskich miasta. To miejsce symbol,
gdzie w 1945 roku spotkały się dwie tradycje
winiarskie – niemiecka i polska (odradzana
przed wojną na Podolu).
Plantacja zajmuje powierzchnię około 1 ha,
a nasadzenia to głównie szczep Aurora prowadzony w szpalerach oraz kwatera edukacyjna z 12 odmianami winorośli uprawianymi,
podobnie jak przed wiekami, sposobem palikowym. Winnica, jak i sama 12 Palmiarnia, to
wizytówki Zielonej Góry, a widok na starówkę
z tarasu domku winiarza to także często spotykany motyw na kartach pocztowych. Domek

Zielona Góra, Muzeum Wina

WYCIECZKA PIESZA

Haliny Kozłowskiej-Bodek. Nieopodal łatwo
zauważyć pozostałości murów obronnych, do
których przylega dom wielce zasłużonej dla
Zielonej Góry rodziny 6 Försterów. Skręcająca w lewo ulica Jedności doprowadzi nas na
plac Pocztowy, gdzie pod numerem 3 stoi dom
rodziny 7 Seydel z rogiem obfitości i winną
łozą w sztukatorskiej dekoracji nad portalem
fasady. Naprzeciw, obecnie przy ulicy gen.
W. Sikorskiego 2, wybudował się inny winiarz –
8 August Grempler. Do dziś zachował się tam
kuty monogram w nadświetlu oryginalnych
drzwi wejściowych z podwórza: F.A.G. (Friedrich August Grempler) 1831. Idąc dalej ulicą
Drzewną, pod numerem 13 spotkamy, niestety przebudowany po wojnie, dom w stylu
włoskiego palazzo. Postawił go w 1857 roku
wytwórca całej gamy produktów z winogron –
9 Eduard Seidel. Skręcając w prawo, w ulicę
Wrocławską, pod numerem 7 natkniemy się
na tzw. 10 Engmanns Palais słynący z przepastnych piwnic. Po drugiej stronie ulicy stoi
okazała willa, której elewacje zdobią bogate

Zielona Góra, Stary Rynek

Zielona Góra, Stary Rynek
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Hotel Qubus Zielona Góra

Adres: ul. Ceglana 14a, Zielona Góra
www.qubushotel.com/pl/hotele/
zielona-gora/11/
tel. +48 68 329 31 00

Hotel Amadeus

Adres: al. Jedności 87a, Zielona Góra
www.amadeushotel.pl
tel. +48 68 459 42 42

Restauracja Winnica

Adres: pl. Pocztowy 17
Zielona Góra
tel. +48 68 323 07 96
www.restauracja-winnica.pl

wybudowano w 1818 roku. Jego właściciel August Grempler słynął z produkcji szampanów
i posiadania największej winiarni w mieście.
Obok domku w latach 60. wybudowano małą
palmiarnię, która po kolejnej przebudowie spowodowanej rośnięciem palm przyjęła obecny
kształt. Rosną tutaj sagowce, difembachie,
palmy kokosowe i kakaowce oraz największy w Polsce daktylowiec kanaryjski. Scenerii
dżungli uroku dodają oczka wodne i akwaria
z egzotycznymi gatunkami ryb. Piękne widoki
i dobra kuchnia to kolejne atuty tego miejsca.
Piwnica domku Gremplera została wyremontowana w 2011 roku z okazji 50‑lecia Palmiarni
i warto ją zwiedzić. Na ścianach zgromadzono
fotografie nawiązujące do historii tego miejsca,
także powojennej. Warto wiedzieć, że ulica,
przy której znajduje się obecnie główne wejście
do tego najbardziej znanego zielonogórskiego
obiektu gastronomicznego, nosi imię Grzegorza Zarugiewicza, który mieszkał, po przyjeździe z Kresów Wschodnich, tuż obok, osoby
wielce zasłużonej dla polskiego winiarstwa.

Restauracja Essenza

Adres: al. Niepodległości 11
Zielona Góra
tel. +48 68 324 21 50
www.essenza.com.pl

Restauracja Figaro

Adres: al. Wojska Polskiego 114a
Zielona Góra
tel. +48 68 326 08 63
www.restauracja-figaro.pl

Zielona Góra, Palmiarnia
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(Uwaga! W poniedziałki, ze względu na pielęgnację roślin, Palmiarnia jest nieczynna).


Zielona Góra, Ratusz
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Sulęcin, Gospodarstwo „Dutkowiak”, Ośno Lubuskie, Gospodarstwo „Dereniówka”
Trasa o długości 32 km.
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Wystok
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Bielice

Wycieczkę rozpoczynamy w Sulęcinie (dojazd: z autostrady A2, węzeł Torzym; z drogi
ekspresowej S3, węzeł Międzyrzecz Pd. lub
Pn.), gdzie znajduje się największa w regionie
i jedna z największych w kraju pasiek – 1 Gospodarstwo Pszczelarskie „Dutkowiak” (s. 57).
W przydomowym sklepie można kupić aż 11
rodzajów miodów. W sezonie pszczelarskim
zainteresowani turyści mogą obejrzeć, jak
przebiega wirowanie miodu i poznać jego smak
prosto spod miodarki.
W Sulęcinie warto obejrzeć: gotycki kościół
pw. św. Mikołaja i fragmenty murów obronnych z XIV wieku, kamienice w okolicy rynku
z przełomu XVIII i XIX wieku, Dom Joannitów
z XVIII wieku.
Gmina Sulęcin nazywana jest „rowerową stolicą województwa lubuskiego (320 km
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kościół pw. św. Jakuba Apostoła
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trasa wycieczki
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Sulęcin – Lubiechnia Wielka
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Hotel Park

Adres: ul. Dworcowa 1, Rzepin
www.hotel-rzepin.pl
tel. +48 95 759 74 57

Agroturystyka J. i B. Ajdyna

Adres: ul. Wodna 25, Ośno Lubuskie
www.agroturystyka.ajdyna.pl
tel. +48 0 697 798 171

Ośrodek Kormoran

Adres: ul. Daszyńskiego 57, Sulęcin
www.kormoran.org.pl
tel. +48 95 755 26 28

Hotel Hetman

szlaków rowerowych). Co roku, na początku
trzeciej dekady września, w Sulęcinie organizowany jest Międzynarodowy Zjazd Cyklistów.
Aby dotrzeć do kolejnego miejsca słynącego z produktów regionalnych – Gospodarstwa
Rolno-Agroturystycznego „Dereniówka”, które
znajduje się w Lubiechni Wielkiej wyjeżdżamy
z miasta ulicą Młynarską w kierunku Ośna Lubulskiego. Jedziemy fragmentem Międzynarodowego Szlaku Rowerowego Beeskow – Sulęcin „R 67” przez Brzeźno, Lubień i Grabno.
Cały układ urbanistyczny 2 Ośna, zwanego
ze względu na zachowane mury obronne lubuskim Carcassonne, został wpisany do rejestru zabytków. Najstarsza budowla miasta to
kościół parafialny pw. św. Jakuba z przełomu
XIII i XIV wieku, wspomniane mury obronne
o długości 1350 m z XIV i XV wieku oraz ratusz, w którym obok siedziby władz miejskich
znajduje się warte zwiedzenia Muzeum Ziemi
Torzymskiej.
Wyjeżdżamy z miasta drogą nr 134 w kierunku Rzepina. Po minięciu skrzyżowania na
Lubiechnię Małą na następnym skręcamy

w prawo do Lubiechni Wielkiej, gdzie pod numerem 8 jest Gospodarstwo 3 Agroturystyczne „Dereniówka” Grażyny Dereń.

n Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne

„Dereniówka”
Grażyna Dereń
N 52°23’09” E 14°48’44”
Lubiechnia Wielka 8, Rzepin
tel. +48 95 759 69 54, +48 602 156 199
dereniowka@wp.pl

Gospodarstwo słynie z wpisanych na ministerialną Listę produktów tradycyjnych: schabu
tradycyjnego słubickiego i chleba domowego
na zakwasie. Planuje wpisać kolejne – pierogi
z kapustą i grzybami, z kaszą i twarogiem oraz
nalewkę z owoców derenia. Ma także pasiekę
i wytwarza trzy rodzaje miodów pszczelich.
Do dyspozycji gości są dwa pokoje 2-osobowe
i jeden 1-osobowy. Na życzenie gości może
być przygotowane ognisko lub zorganizowane
szkolenie kulinarne.


Adres: ul. Żeromskiego 72, Sulęcin
www.hotel-hetman.com.pl
tel. +48 95 755 37 36

Restauracja Zamkowa

Zamek Joanitów w Łagowie
Adres: ul. Kościuszki 3, Łagów
www.zamek-lagow.com
tel. +48 68 381 40 33

Restauracja Hotelu Park

Adres: ul. Dworcowa 15, Rzepin
www.hotel-park.net
tel. +48 95 759 74 56

Sulęcin, Gospodarstwo pszczelarskie „Dutkowiak”
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Ogród Botaniczny w Zielonej Górze, Muzeum Etnograficzne w Ochli, Muzeum Archeologiczne
w Świdnicy, Winnica Krucza w Buchałowie, Winnica Cosel w Koźli
Trasa o długości 17,5 km
S3 279
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ZIELONA GÓRA

3

5

n Muzeum Etnograficzne w Zielonej
Górze z siedzibą w Ochli
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trasa wycieczki
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Śl ąsk a

Kiełpin

Och

la
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N 51°53’24.3” E 15°28’37.5”
Godziny otwarcia:
kwiecień – maj: 9–19
czerwiec – sierpień: 9–21
wrzesień – październik: 9–19
listopad – marzec: ogród jest nieczynny
Bilety:
normalny 2 zł (dorośli)
ulgowy 1 zł (dzieci, młodzież)

Barcikowiczki

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze
z siedzibą w Ochli (s. 52) znajduje się 8 km od
centrum Zielonej Góry. Dogodnym miejscem
do rozpoczęcia wycieczki jest parking przy 1
Ogrodzie Botanicznym (ul. Botaniczna 50a,
N 51°54’58” E 15°29’57”). Przy ogrodzie powstało minizoo Bajkowa Zagroda (dziecięcy
plac zabaw).
Od parkingu jedziemy na południe w kierunku Ronda Zesłańców Sybiru. Przez dłuższy
odcinek drogi poruszamy się ścieżką rowerową
wzdłuż ulicy Botanicznej. Jej przedłużeniem
jest leśny odcinek wiodący do kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Za kąpieliskiem wjeżdżamy na drogę asfaltową, która
doprowadzi nas do skansenu. Okazji do wybrania się do tego muzeum jest wiele, gdyż prawie przez cały rok odbywają się tam imprezy

plenerowe nawiązujące do tradycyjnej kultury
regionu.
2 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze
z siedzibą w Ochli, nazywane w skrócie skansenem, prezentuje materialną kulturę regionu,
zachowując specyfikę miejsca, z którego się
ona wywodzi. Na obszarze 13 ha zgromadzono
około 60 zabytkowych obiektów budownictwa
wiejskiego z ponad 20 miejscowości regionu.
Najstarszy z nich, obiekt mieszkalny z Potrzebowa, datowany jest na rok 1675. W zabudowie
odtworzonej wsi wykorzystano zastany układ
dróg, pól, łąk, lasów i wód. W skansenie prowadzone są także tradycyjne uprawy polowe.
Winnica w Skansenie w Ochli (s. 52) założona
przez członków Lubuskiego Stowarzyszenia
Winiarskiego i zajmuje obszar czterech arów.
Uprawa prowadzona jest metodą palikową,

89

III/IV
VI
VI
VII
VIII
IX
X
IX

imprezy cykliczne
w skansenie

Kaziuki
Ginące Zawody i Umiejętności
Kupałki
Święto Miodu
Dobre, Smaczne, bo Lubuskie
Winobranie
U Progu Jesieni
Idą Święta

n Muzeum Archeologiczne Środkowego
Nadodrza
N 51°53’25” E 15°23’49”
Adres: ul. Długa 27, Świdnica
tel. +48 68 321 54 78
www.muzeum-swidnica.org

WYCIECZKA ROWEROWA

Zielona Góra – Ochla – Koźla
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Gospodarstwo
Agroturystyczne „Letnica”

Adres: Letnica 1a, Świdnica
www.agroletnica.pl
tel. +48 606 649 604

Gospodarstwo
Agroturystyczne AS

Adres: ul. Strumykowa 3, Ochla
www.as.zgora.pl
tel. +48 68 321 15 86

Ruben Hotel

Adres: al. Konstytucji 3 Maja 1a
Zielona Góra
www.rubenhotel.pl
tel. +48 68 456 70 70

Olchowy Gościniec

Adres: ul. Muzealna 5
Ochla k/Zielonej Góry
(na terenie skansenu)
www.olchowygosciniec.com.pl
tel. +48 68 321 11 55

Restauracja Winnica

Adres: pl. Pocztowy 17
Zielona Góra
www.restauracja-winnica.pl
tel. +48 68 323 07 96

Restauracja Essenza

Adres: al. Niepodległości 11
Zielona Góra
www.essenza.com.pl
tel. +48 68 324 21 50

najstarszym sposobem w regionie. Miejsca
strzeże unikatowa wieża winiarska z XVIII wieku, przywieziona z Budachowa pod koniec lat
70. ubiegłego stulecia. Między wieżą a winnicą
odtworzono typową podziemną piwnicę na
wino. Jak przystało na miejsce znajdujące się
na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu, od wielu lat
organizowane są tutaj imprezy plenerowe pod
nazwą Winobranie w Skansenie i Święto Miodu,
którym towarzyszą: prezentacje win, miodów
i pokazy lubuskich winiarzy oraz pszczelarzy,
jarmark miodów, sadzonek winorośli, akcesoriów do produkcji wina, kiermasz wyrobów
rękodzielniczych oraz występy artystyczne. Ze
skansenu udajemy się do centrum Ochli, gdzie
kierujemy się drogą nr 279 do Świdnicy, w której warto zwiedzić 3 Muzeum Archeologiczne.
Przez 8 km jedziemy wzdłuż pól i odcinków leśnych poniżej dominujących od strony północnej wzniesień Wału Zielonogórskiego.
Muzeum Archeologiczne zlokalizowano
w zaprojektowanym przez włoskiego architekta Alberta Antonio z Urbino renesansowym
pałacu z XVII wieku, który należał niegdyś do
rodziny Kietliczów. Na ekspozycje archeologiczne składają się m.in. cztery wystawy stałe
dotyczące historii regionu:
• Obrona granicy zachodniej Państwa Polskiego za panowania Piastów
• Gospodarka ludności w średniowieczu na
Środkowym Nadodrzu
• Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu
• Wicina – gród metalurgów sprzed 2500 lat
Ze Świdnicy kierujemy się dalej drogą nr 279
na Leśniów Wielki, aby dojechać do Buchałowa.
W jego centrum musimy skręcić w lewo w drogę biegnącą przez środek wsi i prowadzącą do
Letnicy. Po przejechaniu około 600 m, zbaczamy w prawo i dalej polna droga poprowadzi
nas do miejsca, gdzie Jerzy Hadzicki założył 4
Winnicę Kruczą (s. 29).Winnica położona jest
wśród lasów, w zachodniej części Wału Zielonogórskiego. Jak wiele miejscowości pod Zieloną Górą, Buchałów był znany z uprawy winorośli. Zachował się nawet wybudowany w 1874
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roku dom winiarski rodziny von Knobelsdorff,
który obecnie pełni funkcję leśniczówki.
Aby dotrzeć do 5 Winnicy Cosel w Koźli
(s. 19), wracamy do szosy na Letnicę. Zainteresowani noclegiem, lub dłuższym pobytem,
mogą skorzystać z oferty gospodarstwa agroturystycznego Włodzimierza Sroki. Warto też
wiedzieć, że w Letnicy w miesiącu lipcu w odremontowanym zborze ewangelickim z początku
XIX wieku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego Quest Europe (www.
quest‑europe.eu), w którym uczestniczą m.in.
gwiazdy polskiego kina.

n Gospodarstwo Agroturystyczne 		

Włodzimierz Sroka
N 51°54’15” E 15°20’32”
Letnica 1a, Świdnica
tel. +48 68 3273397, +48 606 649 604
www.agroletnica.pl
agroletnica@op.pl
Przed Letnicą musimy pokonać wzniesienie,
fragment odcinka Wału Zielonogórskiego, następnie jedziemy prosto przez wieś aż do przejazdu kolejowego, za którym na rozwidleniu
dróg zgodnie z drogowskazem kierujemy się
do Koźli. Zabudowania rodziny Hoder, właścicieli winnicy Cosel są w odległości około 150 m
od drogi dojazdowej. W centrum wsi dominuje
XIV-wieczny kościół parafialny pw. św. Jadwigi
Śląskiej.
Produkcja wina w winnicy Cosel jest wieloletnią tradycją rodziny Hoder, która stara się
je wytwarzać według dawnych receptur, jako
wina naturalne. Oprócz zwiedzania winnicy
i przylegającego do niej urokliwego ogrodu, na
życzenie gości gospodarze oferują degustacje
z poczęstunkiem.
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Zagroda Młyńska w Bogdańcu, Gorzów Wielkopolski, Winnica w Pałacu Mierzęcin, U
Winnica Equus, Dobiegniew, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku, Santok,
Ł
Miody Nadnoteckie w Gralewie
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Trasa o długości 135 km
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Wycieczkę rozpoczynamy w 1 Bogdańcu
(dojazd: z drogi ekspresowej S3 na zjeździe Gorzów Zachód kierujemy się drogą wojewódzką
nr 132 na Kostrzyn, po 15 km docieramy do
miejscowości Bogdaniec). W zabudowaniach
dawnego młyna wodnego stworzono muzeum
kultury i techniki wiejskiej, obiekt nazwany Zagrodą Młyńską.

n Zagroda Młyńska w Bogdańcu
N 52°41’50” E 15°03’55”
ul. Leśna 22, Bogdaniec, tel. +48 95 751 00 07
www.muzeumlubuskie.pl
m.pecuch@muzeumlubuskie.pl

Lipki Wielkie

A

B

Pn Muzeum Woldenberczyków

6

N 52°50’23” E 15°50’17”
Adres:
T pl. Wolności 11
Drezdenko
tel. +48 95 762 09 48
tel. +48 508 054 163
www.muzeum.drezdenko.pl
muzeumpuszczy@op.pl
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„Zagroda Młyńska” – oddział Muzeum Lubuskiego znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu w dolinie rzeczki Bogdanki,
około 12 km na zachód od Gorzowa Wielkopolskiego. Obejmuje trzy zabytkowe obiekty: młyn,
budynek gospodarczy, wozownię. Budynek
młyński wzniesiono w 1826 roku w konstrukcji szkieletowej. Mieści pod jednym dachem
młyn i mieszkanie młynarza. Zachowało się
oryginalne wyposażenie młyna. W budynkach
gospodarczych i na podwórzu wyeksponowano
narzędzia rolnicze, środki transportu wiejskiego oraz kuźnię, gręplarnię i maglarnię. W sadzie postawiono piec chlebowy, przy którym
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N 52°57’29” E 15°44’18”
Adres: ul. Gorzowska 11
Dobiegniew
tel. +48 95 761 10 95
www.muzeum.dobiegniew.pl
muzeum@dobiegniew.pl
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Śladem miodu i wina. Wyprawy wielkie i małe pod słońcem Lubuskiego
noclegi i gastronomia

Pałac Mierzęcin

Adres: Mierzęcin 1, Dobiegniew
www.palacmierzecin.pl
tel. +48 95 71 31 500

Ignacówka

Adres: Sarbinowo 1a, Dobiegniew
www.ignacowka.pl
tel. +48 501 574 143

Pensjonat La Mirage

Adres: ul. Krótka, Dobiegniew
www.lamiragedw.wix.com/lamirage
tel. +48 512 087 686

Restauracja Symfonia

Adres: ul. Marcinkowskiego 90a
Gorzów Wielkopolski
www.restauracja-symfonia.pl
tel. +48 95 717 07 00

Karczma pod łosiem

Adres: os. Bermudy 67
Gorzów Wielkopolski
tel. +48 695 925 411
www.karczmapodlosiem.pl

Restauracje Pałacu Mierzęcin

Adres: Mierzęcin 1, Dobiegniew
www.palacmierzecin.pl
tel. +48 95 71 31 500

odbywają się pokazy wypieku chleba. Obok
stoi pasieka – 7 uli kłodowych wykonanych
w 1955 roku według wzorów z Polesia przez
Romana Laskowskiego z Santocka. Zagroda
odgrywa rolę ważnego ośrodka kulturalnego –
w okresie od wiosny do jesieni odbywają się tu
warsztaty edukacyjne: wypieku chleba, wyrobu
masła, plenery rzeźbiarskie czy finały regionalne konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”.
Mają tu także miejsce duże imprezy, spośród
których najistotniejszą jest sierpniowe Lubuskie Święto Chleba. Wracamy do 2 Gorzowa,
który warto zwiedzić z uwagi m.in. na katedrę
i nadwarciańskie bulwary. Z miasta wyjeżdżamy w kierunku północno-wschodnim, drogą nr
22. Jedziemy zobaczyć jedną z największych
w regionie i znaną z bardzo dobrych win winnicę w 3 Pałacu Mierzęcin (s. 48). Po przejechaniu przez Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew
zaraz przy wyjeździe z tego ostatniego skręcamy w prawo zgodnie z ustawionymi tablicami,
które poprowadzą nas do celu.
Wina z winnicy w Pałacu Mierzęcin, są laureatami prestiżowych konkursów winiarskich,
otrzymały m.in. złoty medal za Rondo 2009
na Międzynarodowych Targach Wina ENOEXPO 2012 oraz srebrny medal za Regenta
2009 na międzynarodowym konkursie win
Muvina w Preszowie na Słowacji w 2013 roku.
W Mierzęcinie jest też druga winnica, o nazwie
4 Equus, którą założyli Jowita Banek i Łukasz
Chrostowski (s. 20).
Będąc w Dobiegniewie, warto znaleźć czas
na zwiedzenie 5 Muzeum Oflagu II C, gdzie
w latach 1939–1945 przebywali polscy jeńcy
wojenni.
Z Mierzęcina wracając przez Dobiegniew,
kierujemy się na drogę nr 160 prowadzącą
do Drezdenka. Tam przy placu Wolności 11,
w dawnym arsenale, przebudowanym w drugiej połowie XVIII wieku na spichlerz, mieści
się 6 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej
im. F. Grasia. Franciszek Graś był inicjatorem
i koordynatorem działań powstania placówki
dokumentującej historię i przyrodę regionu.
Zbiory podzielono na kilka działów: „Z dziejów grodu i miasta”, „Myślistwo i gospodarka
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leśna”, „Rolnictwo i gospodarka domowa” oraz
„Pszczelarstwo”, które wyeksponowano na
poddaszu.
Inne ciekawe zabytki Drezdenka to układ
urbanistyczny miasta wraz z zabudową z XVIII
i XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków, zespół pałacowo-parkowy i pozostałości twierdzy z XVIII wieku.
Z Drezdenka drogą wojewódzką nr 158
wracamy do Gorzowa Wielkopolskiego. Warto na chwilę zatrzymać się w 7 Santoku,
aby podziwiać panoramę ujścia Noteci do
Warty – miejsca ważnego dla pierwszych
Piastów, które Gall Anonim nazwał „kluczem
i strażnicą królestwa”. W budynku przy dawnej przeprawie znajduje się kolejny obiekt Muzeum Lubuskiego – „Gród Santocki”, w którym
urządzono wystawę poświęconą historii tego
terenu. Eksponaty wydobyte z wykopalisk archeologicznych dokumentują życie codzienne
ówczesnych mieszkańców. Od uprawy ziemi,
hodowli zwierząt czy myślistwa do produkcji
naczyń i narzędzi, handlu, a także obrony grodu. Po przeprawieniu się na drugi brzeg Warty
można zwiedzić rezerwat archeologiczny oraz
obejrzeć zachowane do naszych czasów zarysy wałów grodu i podgrodzia. Kilka kilometrów
dalej, w Gralewie pasiekę prowadzi 8 Wiesław
Dudek (s. 56). Gospodarstwo słynie z wielokwiatowego miodu łąkowego z Doliny Noteci,
który swoją jakość zawdzięcza nadrzecznym
terenom nieskażonym przemysłem i intensywną produkcją rolniczą.


Kraina wina i miodu
Śladem miodu i wina. Wyprawy wielkie i małe pod słońcem Lubuskiego

Winnica Mozów, Winnica Cantina, Winnica Stara Winna Góra, Zielona Góra, Winnica Julia,
Lubuskie Centrum Winiarstwa, Winnica Ingrid, Winnica Miłosz, Winnica Senator, Nowa Sól, Winnica
Kinga, Winnica Saint Vincent, Pałac Wiechlice, Szprotawa
Trasa o długości 115 km
Doskonałą okazją do poznania lubuskich
winiarzy są co roku organizowane, od kwietnia do września, Weekendy Otwartych Winnic.
Samochodową wycieczkę warto rozpocząć
w miejscowości Sulechów, do której dotrzemy
z drogi S3 z węzła o tej samej nazwie. W centrum miasta kierujemy się na drogę wojewódzką nr 278 prowadzącą do Krosna Odrzańskiego. W niedalekim Mozowie mamy możliwość
zwiedzenia dwóch ciekawych winnic, do których z głównej drogi poprowadzą nas specjalne
tablice.
1 Winnica Mozów Roberta Kucunia jest
jedną z najmłodszych w regionie. Gospodarz
zachęca do degustacji wina, a jako poczęstunek podaje sery, wędliny i pieczywo własnej
produkcji.

Kolejnym miejscem na szlaku jest 2 Winnica Cantina (s. 18). W maju 2013 roku dla gości
zwiedzających winnicę Państwa Pacholaków
została wybudowana wiata rekreacyjna, gdzie
odbywają się degustacje oraz organizowany
jest poczęstunek. Specjalnością gospodarzy
jest pstrąg wędzony na łozach winnej latorośli.
Jadąc dalej, wracamy z Mozowa przez Sulechów i na węźle S3 kierujemy się na Cigacice.
To droga, która prowadzi do Zielonej Góry przez
stary most na Odrze. Ze względu na jego małą
nośność ruchem kieruje sygnalizacja świetlna.
Przed Cigacicami, w miejscowości Nowy Świat
drogowskaz kieruje nas do Górzykowa, do 3
Winnicy Stara Winna Góra (s. 16) rodziny Krojcig, do której można też dotrzeć galarami z portu w Cigacicach (s. 82). Winnica położona jest

na nadodrzańskiej skarpie, w miejscu o długiej
winiarskiej historii. Należy do największych
w regionie.
Z Cigacic przez Zawadę dojedziemy do
Zielonej Góry, na której zwiedzenie warto poświęcić przynajmniej pół dnia, aby zrozumieć, dlaczego nazywana jest też winnym
grodem (s. 84). Zielona Góra, słynąca w Polsce
z Winobrania, dzięki rozwiniętej bazie noclegowej i rekreacyjnej może być ciekawym przystankiem w naszej winiarskiej podróży. Znajduje się tu jedyne w Polsce Muzeum Wina (s.
54)! Następnie udajemy się do Zaboru drogą
wojewódzką nr 282 i w graniczącym z miastem Starym Kisielinie mamy możliwość odwiedzenia 5 Winnicy Julia (s. 27), przy której
zbudowano dla gości altanę z wieżyczką widokową w kształcie nawiązującą do tradycyjnego
nabotu.
Do niedalekiego Zaboru poprowadzą nas
znaki kierujące do przeprawy promowej przez
Odrę w Milsku.
Wzgórze między Łazem a Zaborem oddalone jest od Zielonej Góry o około 12 km i położone na wysokości od 67 do 105 m. Jego teren
został przygotowany pod największą winnicę
w Polsce – 6 Lubuskiego Centrum Winiarstwa (s. 14). Pod względem klimatycznym jest
to jedno z najlepszych miejsc w regionie.
W pobliskiej miejscowości Łaz znajdują się
winnice 7 Ingrid (s. 22) i 8 Miłosz (s. 34).
4

Właściciele winnicy Ingrid są w trakcie legalizacji sprzedaży swojego wina, które poddane
ocenie sommelierskiej, zdobyło pozytywne
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Winnica Saint Vincent

trasa wycieczki

n Film o winnicach na
trasie wycieczki

n Inne wycieczki i informacje na:
www.atrakcjelubuskie.pl

WYCIECZKA SAMOCHODOWA

Sulechów – Szprotawa

Lubuskie po drodze
WYCIECZKA SAMOCHODOWA

Śladem miodu i wina. Wyprawy wielkie i małe pod słońcem Lubuskiego

Winnica Ingrid

Winnica Miłosz

opinie. Dla gości przygotowano już gustownie
wyremontowane przedwojenne zabudowania
gospodarcze.
Na odwiedzających winnicę Miłosz, należącą
do Marty Pohrebny i Krzysztofa Fedorowicza,
czekają specjalna wiata oraz piwnica.
Kto lubi mało uczęszczane drogi i chce zobaczyć kolejne ciekawe miejsce, ten z Łazu może
pojechać przez Zabór, Czarną do Niedoradza,
gdzie znajduje się 9 Winnica Senator (s. 45),
a stamtąd przez Otyń dostanie się do Nowej
Soli. Kto ma ochotę szybko dotrzeć do Nowej
Soli, ten powinien wrócić przez Droszków do
ronda, które wybudowano dla połączenia Parku Naukowo-Technologicznego z drogami S3
i 282. Nowym łącznikiem wygodnie dojedzie
wtedy do S3, a nią do Nowej Soli.
Właściciel piwnicy Senator prowadzi badania nad odmianami winogron deserowych,
przerobowych na wino oraz tych przeznaczonych specjalnie do produkcji szampana. Specjalnością winnicy jest dżem czekoladowy ze
śliwowicą.
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10 Nowa Sól to kolejne interesujące miejsce
nadające się na przystanek. Modnymi atrakcjami turystycznymi są wybudowane ostatnio
Park Krasnala i port turystyczny na Odrze. Port
zaprasza do rejsów wycieczkowych, których
plan jest zamieszczony na stronie internetowej www.odra2014.pl. Stąd też można popłynąć galarem do kolejnej winnicy – 11 Kinga (s.
30). Polecamy Andrzeja Delę (tel. +48 794 667
788) i jego galar „Natalia”.
W Starej Wsi znajduje się Winnica Kinga.
Dzięki staraniom właścicieli lubuskie wino gronowe zostało wpisane w 2006 roku na Listę
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ze Starej Wsi ulicą Piaskową szybko dojedziemy do drogi nr 292, która poprowadzi nas
do Nowego Miasteczka, w którym, aby dojechać do następnej 12 Winnicy Saint Vincent
(s. 44), musimy skręcić na drogę nr 293 prowadzącą do Borowa Wielkiego.
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Adres: Górzykowo 22, Cigacice
www.winnydworek.pl
tel. +48 68 385 92 79 wew. 10

Pod Aniołami

Restauracja Słowiańska

Adres: ul. 3 Lutego 29, Słońsk
www.hotel-slowianska.pl
tel. +48 95 757 10 20
Winnica Kinga

O

www.zajazd-kacper.pl
tel. +48 683E888 206

Adres: ul. Przemysłowa 23, Sulechów
www.podaniolami.com
tel. +48 68 385 84 37
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Hotel ODR przy Lubuskim
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Adres: ul. Lubuska 16, Przytok
www.gosciniecstodola.pl
I tel. +48 68 327 44 50

kilkukrotnie uhonorowany Lubuską Perłą Turystyczną (s. 40). W tym celu przez Borów Wielki
dojeżdżamy do drogi nr 297, która doprowadzi
nas do Szprotawy, a tam dalej poprowadzą już
nas tablice kierunkowe.
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Winobrania w 2014 roku.
Ostatnie miejsce na naszej trasie, to nie tylko winnica, ale także kompleks SPA & Wellnes,
który na pewno złagodzi trudy podróży, a wysoki standard hotelu i piękno otoczenia zachęci
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