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Poznaj nasze Europejskie Dwumiasto: piękną przyrodę, bogatą  
kulturę oraz atrakcyjne  oferty dla miłośników zakupów. 
Wspólna historia, zażyła współpraca oraz most nad Odrą  
połączyły niemiecki Frankfurt z polskimi Słubicami, dając  
początek ciekawej przestrzeni  miejskiej w sercu Europy. 
Unikalna architektura, kwitnące parki i skwery oraz bogata 
historia, założonego w 1253 miasta hanzeatyckiego, w tym dom 
rodzinny Kleista - dodają temu miejscu szczególnego uroku . 
Odkrywanie nowej, wielokulturowej tożsamości Dwumiasta, 
jako miasteczka uniwersyteckiego, potęguje atrakcyjność tego 
niezwykłego miejsca.
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W SERCU FRANKFURTU

W centrum Frankfurtu otaczają nas 
historia i natura w najczystszej postaci.  
Nasz spacer rozpoczynamy właśnie 
tutaj: w otoczeniu imponujących bu-
dowli północnoniemieckiego gotyku 
ceglanego. Stąd rozciąga się widok 
na Ratusz Miejski, Dom Bolfrasa (z 
Polsko-Niemiecką Informacją Tury-
styczną), Muzeum Kleista i nabrzeże  
Odry. Czasami, gdy wysoko nad 
głowami słychać krzyk mew, można 
poczuć odrobinę morskiego klimatu. 
Nic dziwnego, skoro założony w 1253 
roku Frankfurt nad Odrą, to miasto 
hanzeatyckie o bogatej i ciekawej 
historii.

Zatrzymajmy się najpierw na 
rynku, gdzie znajduje się re-
prezentacyjny Frankfurcki 
Ratusz. Jego budowa roz-
poczęła się w połowie XIII 
wieku wraz z nadaniem 
praw miejskich. W czasie 
II Wojny Światowej uległ 

Wybierz się w ciekawą 
podróż po Europejskim 
Dwumieście: Frankfurcie 
nad Odrą i Słubicach. 
Poznaj wyjątkowy krajo-
braz miejski i daj się 
zaskoczyć bogactwem 
zabytków oraz turystycz-
nych atrakcji.

on poważnym zniszczeniom (podob-
nie jak znaczna część Śródmieścia) po 
czym został całkowicie odbudowany. 
Jeśli spojrzymy w górę, możemy do-
strzec złotą rybkę na ozdobnym szczy-
cie fasady. Ten złoty śledź to jeden z 
symboli miasta. Widział wiele i to na 
jego cześć nazwano Miejskie Święto 
Hanzy: „Bunter Hering” (Kolorowy 
Śledź). W budynku ratusza znajduje się 
Brandenburskie Muzeum Krajowe  
Sztuki Nowoczesnej oraz kabaret 
„Die Oderhähne”. 

Zaledwie kilka kroków od Ratusza, 
obok Biblioteki Miejskiej, zobaczy-
my imponujący Kościół Mariacki. 
Największy kościół halowy, w pół-
nocnoniemieckim gotyku ceglanym, 
słynie z misternych, kolorowych, oło-
wianych witraży. Szczęśliwie odna-
leziona i przywieziona z Petersburga 
w 2002 roku „szklana Biblia” z XIV 
wieku, stanowi absolutny unikat. 
Opowiada historię Stworzenia, legen-
dę o Chrystusie i Antychryście w 117 
ujęciach. Uważni zwiedzający mogą 

Podwójna dawka przeżyć
ODKRYJ DWUMIASTO  

W SERCU EUROPY

KOŚCIÓŁ MARIACKI 
www.kultur-ffo.de/st_marienkirche

www.st-marien-ffo.de

MUZEUM KLEISTA
www.kleist-museum.de

BRANDENBURSKIE MUZEUM  
KRAJOWE SZTUKI NOWOCZESNEJ 

www.blmk.de

KABARET: DIE ODERHÄHNE 
www.oderhaehne.de

MUZEUM VIADRINA – DOM JUNKRÓW 
www.museum-viadrina.de 

SALA KONCERTOWA IM. CARLA 
PHILIPPA EMANUELA BACHA 

www.bsof.de

FORUM KLEISTA 
www.muv-ffo.de 

SŁUBICKI MIEJSKI OŚRODEK  
KULTURY SMOK/GALERIA OKNO

www.smok.slubice.pl
www.galeriaokno.pl

UNIWERSYTET EUROPEJSKI  
VIADRINA

www.europa-uni.de

COLLEGIUM POLONICUM
www.cp.edu.pl

POLSKO-NIEMIECKA 
INFORMACJA TURYSTYCZNA

w Domu Bolfrasa
Große Oderstr. 29, 15230 Frankfurt (Oder)

 Tel.: +49 335 610080 0
 Fax: +49 335 610080 40

info@tourismus-ffo.de
www.tourismus-ffo.de

MIASTO

ATRAKCJE  
TURYSTYCZNE 
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również odkryć tańczącego diabła 
na ścianach i zapoznać się z burzliwą  
historią świątyni na interaktywnej 
wystawie. Z wieży kościoła rozciąga 
się wspaniały widok na łąki odrzań-
skie i krajobraz Dwumiasta i okolic.

WZDŁUŻ PROMENADY 
ODRZAŃSKIEJ

Bezpośrednio za Kościołem Mariac-
kim znajduje się kompleks jednej 
z najpopularniejszych uczelni w 
Niemczech – założonego w 1991 
roku Uniwersytetu Europe
jskiego Viadrina. Jednak 
pierwszy uniwersytet bran-
denburski został tu otwar-
ty już w 1506 r., a do 
jego zamknięcia w 
1811 roku studiowały na 
nim ważne osobistości, takie 
jak: Thomas Müntzer, bracia  
Humboldt, C. P. E. Bach i 
Hein rich von Kleist. W drodze 
przez kampus mijamy Audi-
torium Maximum oraz nowoczesny 
gmach im. Hrabiny Dönhoff. Przez 
drewniany most dotrzemy do Koziego  
Ostrowa, czyli odrzańskiej wyspy  
Ziegenwerder. Miejsce to zrewitali-
zowano w ramach projektu „Ogród 
Europejski 2003”, jest doskonałym 
terenem do spacerów i aktywnego 
wypoczynku. 

1_Ratusz we Frankfurcie nad Odrą
2_Muzeum Kleista
3_Kościół Mariacki

4_Widok z wieży  
Kościoła Mariackiego 

5_Uniwersytet  
Europejski Viadrina

Polecamy wejść na 
wieżę Kościoła 
Mariackiego, z 
której rozciąga się 
imponujący widok 
na Dwumiasto lub 
zwiedzić bibliotekę 
w budynku Uni
werysytetu Europej
skiego Viadrina.
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Opuszczając wyspę idziemy pro-
menadą wzdłuż Odry do Muzeum  
Kleista. Placówka poświęcona jest 
życiu i twórczości, urodzonego we 
Frankfurcie nad Odrą Heinricha von 
Kleista (1777–1811). Muzeum dysponuje obszerną 
dokumentacją, dotyczącą poety i dramaturga, choć 
w tym miejscu wzrok cieszy również mały, piękny 
ogród. Można stąd dostrzec most miejski, łączący  
sąsiadujące kraje i ich mieszkańców. 

Idąc w tym kierunku mijamy Muzeum Viadrina  
w Domu Junkrów (Junkernhaus). To największe  

muzeum kulturalno-historyczne we wschod-
niej Brandenburgii. W murach narodowego 
zabytku rezydowali niegdyś, studiujący w 
mieście, książęta z rodu Hohenzollernów. 
Stała ekspozycja oraz wystawy tymczasowe 5
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ukazują z wielu perspektyw różno-
rodną historię Frankfurtu od Śre-
dniowiecza do XX wieku. 

JEDNA PODRÓŻ DO 
DWÓCH PAŃSTW

Niedaleko od muzeum znajduje 
się most nadodrzański. Spacer po 
nim pozwala na żywo doświadczyć 
idei wspólnej Europy, w której od 
sąsiada dzieli nas jedynie kilka kro-
ków. Przechodząc przez miejsce, 
w którym do 2007 roku prowa-
dzano kontrole paszportowe i mi-
jając charakterystyczne niebieskie 
łuki mostu, podziwiamy malow-
niczy krajobraz Odry. Na końcu  
mostu czeka nas niezwykła atrakcja: 
budowane od 1995 roku Collegium 

Polonicum - to osobliwość na skalę 
Europy. Wspólny obiekt dydaktycz-
no-badawczy Uniwersytetu Euro-
pejskiego Viadrina i Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu jest 
połączony z imponującą biblioteką i 
wyróżnia się nowoczesnością nie tyl-
ko na tle Słubic. Oprócz międzyna-
rodowych studiów organizowane są 
tu również liczne imprezy i wystawy. 
Nasza wskazówka: warto odwiedzić 
taras na dachu - stąd rozpościera się 
fantastyczny widok na oba miasta.

W sąsiedztwie CP znajduje się jedyny 
na świecie pomnik Wikipedii. Li-
cząca sobie ok. 1,70 metra brązowa, 
symboliczna rzeźba Mihrana Hako-
bjana przedstawia otwartą na górze 
kulę ziemską, stworzoną z kawałków 
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1_Most miejski
2_ Kampus Europejskiego  

Uniwersytetu Viadrina
3_Plac Bohaterów w Słubicach 
4_Fontanna Comicbrunnen przy rynku
5_Park przy Kościele św. Gertrudy
6_ Sala Koncertowa im.  

Carla Philippa Emanuela Bacha 

ROBERT REUTER  
POLECA:

„Ta mała uliczka jest jedną z  
najstarszych we Frankfurcie nad 
Odrą i została przepięknie odre-
staurowana”. Tutaj w XV wieku 
osiedlali się rybacy i rzemieślnicy. 
Malowniczo położona pomiędzy 
uniwersytetem, a wyspą Kozi 
Ostrów - zaprasza do poznania  
historii starego hanzeatyckiego 
grodu.

ZBIGNIEW SAWICKI 
POLECA:

 
„Stadion przy Słubickim Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji znajduje 
się około 2 km od mostu miejskiego 
i oprócz imponującej architektury 
(budowanej od 1914 roku przez 
Otto Morgenschweisa) posiada pole 
golfowe, basen odkryty (czynny 
latem), lodowisko (otwarte zimą) i 
małą kawiarnię. Możesz tu spędzić 
cały dzień –jest tyle atrakcji do 
odkrycia!”

Fischerstraße – niezwykły 
zaułek z historyczną zabudową  

Stadion w Słubicach – rekreacja 
w zabytkowym otoczeniu

puzzli przez cztery osoby, stojące na 
cokole z książek. Skręcając lekko w 
lewo, znajdziemy się pomiędzy: pro-
wadzącym od granicy deptakiem, a 
Placem Przyjaźni: uroczo zagospoda-
rowanej parkowej „zielonej wysepce” 
z fontanną. Mijamy liczne sklepy,  
butiki i kawiarnie, a przez alejkę na 
wale odrzańskim dotrzemy z powro-
tem do mostu miejskiego. 

NA PÓŁNOC OD MOSTU 
I Z POWROTEM DO 
CENTRUM

Wróciwszy na niemiecki brzeg 
Odry zejdziemy z mostu 
w prawo na promenadę, 
aby w minutę dotrzeć 
do kolebki miasta: Sali 
Koncertowej im. Carla  

Philippa Emanuela 
Bacha. Gotycki kościół  
halowy, zbudowany w 
1270 roku jako świą-

tynia klasztoru fran-
ciszkańskiego, stanowi 

dziś siedzibę Brandenburskiej Or-
kiestry Państwowej oraz Akademii  
Śpiewu.  Nad samym brzegiem Odry, 
pod wysokim, gwiaździstym skle-
pieniem, ozdobionym kolorowymi 
freskami, często można posłuchać 
wspaniałych koncertów muzyki 
klasycznej. 

Stąd w kilka minut dojdziemy do 
zielonych płuc miasta: 9-hektarowe-
go parku, zaprojektowanego przez 
znanego architekta krajobrazu Petera 
Jesepha Lenné (1789-1866). Drugi 
co do wielkości park obywatelski w 
Niemczech zaprasza na niezwykłe 
spacery pomiędzy stawami, mostami, 
strumykami, rzeźbami i historycznym 
drzewostanem. Nim się obejrzymy,  
ścieżki poprowadzą nas z powrotem 
do centrum miasta.
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RATUSZ MIEJSKI
Administracja Frankfurtu dzieli gmach z  
czerwonej cegły z Brandenburskim Muzeum 
Krajowym Sztuki Nowoczesnej oraz kabaretem  
„Die Oderhähne”.

MoSt MIEJSKi
z jednego brzegu na drugi liczy 
sobie ok. 250 metrów. Most 
stanowi symbol jedności  
Dwumiasta i przezwyciężenia 
granic.

KozI OsTrów 
Naturalna wysepka między Starą Odrą,  
a głównym nurtem rzeki, znajduje się tylko pięć 
minut spacerem od rynku. Przyjemne miejsce  
do wypoczynku dla każdego.

PARK Lenné
Ten piękny teren zielony jest drugim najstarszym 
parkiem obywatelskim w Niemczech. Zgodnie z 
założeniami Petera Josepha Lenné park ten zdobi 
Śródmieście i jest ulubionym miejscem na spacery.

MUzeum KlEISta
Zbiory i wystawa o randze narodowej  
przedstawiają losy, urodzonego we Frankfurcie 
nad Odrą, poety Heinricha von Kleista.

Byłe ZaKłAdy GErStEnBeRGEr Höfe
Tereny niegdysiejszej fabryki mebli służą dziś 
scenie kulturalnej. Znajdują się tu Teatr Śmiechu, 
Klub LeFrosch, manufaktura kulturalna „Kuma” i 
warsztaty wielu artystów-plastyków.

SALA KOnceRtOwa IM.  
cARla PhilipPA EmanueLA BacHA
Były Kościół Franciszkanów obecnie jest siedzibą 
Brandenburskiej Orkiestry Państwowej i chórów 
Akademii Śpiewu. Ta frankfurcka filharmonia zapra-
sza do korzystania z szerokiej oferty muzycznej.

uniwErSyTeT EURoPejsKI ViAdrina
Na Uniwersytecie Dwumiasta żyje się Europą na  
co dzień. Viadrinę wielokrotnie wybierano  
najpopularniejszym uniwersytetem w Niemczech.

WIEżOwiec OdErTURm
Liczący sobie 88,95 m najwyższy budynek w  
Brandenburgii to symbol Frankfurtu widoczny  
z daleka. U jego podnóży znajduje się pasaż  
handlowy, a na najwyższym piętrze – restauracja.

Kościół MARIacKI
W największym kościele halowym w stylu 
północnoniemieckiego gotyku podziwiać można 
cykl 3 witraży tzw. „szklaną Biblię” z unikalnym 
motywem Antychrysta.

Wysokość 
wieży:  
67 m,
237 schodów

Długość:
251,75 metrów
Szerokość:
15,2 metrów
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pO
Frankfurcie nad Odrą  

i Słubicach

PrOmEnada nadOdRZańSKa
Od Koziego Ostrowa do Zimowego Portu rozciąga 
się atrakcyjny deptak: idealny do spacerów i 
przesiadywania nad samym brzegiem Odry.
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Słubicki Miejski Ośrodek kultury
To największa placówka kulturalna w mieście: z 
Galerią OKNO, restauracją i miedzynarodowymi 
festiwalami, takimi jak Labirynt i transVOCALE.

Pomnik WikiPedii
Nieopodal popularnego deptaka w Słubicach 
znajduje się jedyny na świecie pomnik, poświęcony 
Wikipedii, autorstwa Mihrana Hakobjana.

Plac przyjaźni
Ten plac, z romantyczną fontanną w centrum 
Słubic, zaprasza do odpoczynku wśród zieleni  
krętych ścieżek w parku.

Collegium PoloniCum (Cp)
Jedyny w swoim rodzaju ośrodek naukowo- 
dydaktyczny uniwersytetów z dwóch państw: 
Europejskiego Viadrina oraz Adama  
Mickiewicza w Poznaniu.
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Na zachodnich obrzeżach Frankfurtu, w środku 
miejskiego lasu: znajdziemy uroczy Zwierzyniec 
z ponad 300 gatunkami zwierząt, a w samym  

mieście - liczne tereny zielone. Do spacerów i przechadzek 
zapraszają: Park Kleista, z pięknymi ścieżkami i placami  
zabaw, szlaki wokół strumyka Klinge czy Park LeNnÉ: „zielone 
serce miasta”, z urokliwymi osiami widokowymi. W sąsiedz-
twie, słynącego z komnaty skarbów, Kościoła św. Gertrudy  
rozciąga się park otoczony zabytkowymi budynkami – dzieła  
znanego architekta: Martina Kiesslinga. W samym sercu 
parku, w miejscu o nazwie anger, zaskoczyć może potężna 
rzeźba – to radziecki pomnik chwały. Nieopodal  fontanny 
znajduje się plac zabaw – kolejna lokalna atrakcja.

Frankfurt nad Odrą i Słubice słyną z bogactwa parków, otwartych 
ogrodów, terenów zielonych i promenady, a wokół Dwumiasta 

rozciąga się jeden z najpiękniejszych krajobrazów przyrodniczych 
w Europie Środkowej. Warto to odkryć podczas pieszych lub 

rowerowych wycieczek albo odpoczynku nad wodą.

OdKryj pięKną 
przyrOdę nasZego regioNu

Pieszo – Na rowerze – Nad wodą

Na południowym krańcu parku Anger znajduje się 
pętla tramwajowa oraz jeden z dwóch mostów, 
prowadzący na KoZi Ostrów. To wyspa między 

starą i nową Odrą, która już w XVIII i XIX wieku służyła 
jako miejsce rekreacji z kąpieliskiem. W 2003 roku przeszła 
rewitalizację w ramach projektu „Ogród Europejski 2003”. 
Od strony Odry – ze swoją dziewiczą przyrodą, wyspa urze-
ka swoją dzikością. Czasami można tu spotkać jelenie lub 
bobry. Od strony miasta dominuje urozmaicony system 
ścieżek. Oprócz placu zabaw na gości czekają tu: ogródek 
piwny i miejsce na ognisko. Po północnej stronie wyspy 
znajduje się drugi most, prowadzący przez kampus uniwer-
sytecki z powrotem do centrum.
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Odra znacząco wpływa na kształt krajobrazu okolicy. 
Spacer po deptakach po obu jej stronach, pozwala 
zachwycić się panoramą Dwumiasta. Szczególnie 

malowniczy jest pierwszy plan: porośnięte wierzbami po-
lnymi odrzańskie łąki czy tereny polderowe. Odrę moż-
na również podziwiać z wody, podczas rejsu statkiem.  
Dwujęzyczne tablice informacyjne, umieszczone na 
promenadzie we Frankfurcie nad Odrą pomagają lepiej  
poznać historię, geografię, środowisko naturalne, a także  
polityczne i gospodarcze znaczenie rzeki.

Z aledwie osiem kilometrów na południe od Frank-
furtu, w Krainie Jezior Odra-Szprewa, leży jedno z 
najpopularniejszych i najczystszych jezior w Niem-

czech: jezioro Helenesee. Dzięki 250-hektarowej po-
wierzchni oraz najdłuższej wśród europejskich jezior piasz-
czystej plaży, zdobyło ono przydomek „mały Bałtyk”. W 
2016 roku „Helena” wygrała ogólnoniemiecki plebiscyt na 
najlepsze jezioro, co zawdzięcza licznym atrakcjom dla całej 
rodziny zorganizowanym na plażach i w przyległym parku 
wypoczynkowo-kempingowym.

PrzyRODa

„Każdej wiosny, na przełomie marca 
i kwietnia, złotawe miłki wiosenne, 
przyciągają miłośników przyrody. 
To niezwykle rzadki, ściśle chronio-
ny gatunek roślin. Znajdziemy go na zbo-
czach Odry w Lubuszu, między pagórkami 
i nadodrzańskimi łąkami- zaledwie kilka 
kilometrów na północ od Frankfurtu nad 
Odrą. Gorąco polecamy wycieczkę do tego 
rezerwatu przyrody. Można tam się dostać 

szeregiem ciekawych szlaków, 
przez które prowadzą  
tabliczki informacyjne.”

UluBiOne
MiEjSca

Moje
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Mieszkańcy Dwumiasta są 
od zawsze w ruchu, ponieważ 
Frankfurt nad Odrą i dzisiejsze  
Słubice mają długą tradycję 
sportową.

Dziś aktywnie można spędzać czas 
w kompleksie „Brandenburg-Halle”, 
licznych parkach, lasach, na prome-
nadzie wzdłuż Odry i w dolinie rzeki 
Klinge, w sąsiedztwie której znajdu-
ją się  boiska do piłki nożnej i siat-
kówki. Dzięki parkowi trampolin 
„MY JUMP”, hali wspinaczkowej w 
Gerstenberger Höfe czy polu golfo-
wemu przy stadionie w Słubicach – 
Dwumiasto zyskuje przydomek mia-
sta sportu.

Dzięki swojemu położeniu w samym 
środku rzecznego krajobrazu, Słubice   
i Frankfurt nad Odrą są również ide-
alnym miejscem do wycieczek po rze-
ce. Czy to łodzią „Onkel Helmut” czy 

AKTYWNIE

Podwójna dawka emocji
DWUMIASTO 

SPORTU

statkiem „Zefir”, rejsy zawsze stano-
wią dodatkowe urozmaicenie w trak-
cie pobytu w Dwumieście.

Do zaproponowania mamy jednak 
dużo więcej wodnych atrakcji: Jezioro  
Helenensee, położone zaledwie kilka 
kilometrów na południe od Frank-
furtu, oferuje bogate zaplecze spor-
towo-rekreacyjne. Można tu żeglo-
wać i surfować, grać w siatkówkę 
plażową, nurkować lub wypróbować 
nowy trend sportowy – wiosłowanie 
na stojąco. Odbywają się tu również 
zawody w triatlonie, co pokazuje, że 
jesteśmy atrakcyjnym regionem dla 
wszystkich, którzy kochają aktywny 
wypoczynek.

Od początku istnienia klubów 
sportowych w XIX wieku, 
Frankfurt nad Odrą był waż-
nym ośrodkiem sportu wyczy-
nowego. Począwszy od pierw-
szych nowożytnych igrzysk 
olimpijskich w 1896 roku z 
naszego miasta wywodziło 
się 14 mistrzów olimpijskich i 
18 mistrzów świata. Od 2016 
roku Frankfurt honoruje swo-
ich najbardziej utytułowanych 
sportowców olimpijskich w 
Alei Olimpijczyków w cen-
trum miasta.

MISTRZÓW 
OLIMPIJSKICH
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1 2

43

1_Pole golfowe w Słubicach 
2_Lodowisko w  Słubicach
3_Aleja Olimpijczyków
4_Jezioro Heleny( Helenesee)

12 13

Trasa ta zalicza się do najpiękniejszych 
w Niemczech. Jej długość wynosi 
630 km, biegnie ona z miejscowości 
Nova Ves w Czechach do nadbałtyc-
kiego miasteczka Ahlbeck - prowa-
dząc przez samo serce Frankfurtu. 
Z Koziego Ostrowa prowadzi przez 
śródmieście pełne zabytków, przeci-
na tereny pod mostem odrzańskim, a 
opuszczając Frankfurt zahaczamy o 
port zimowy i dalej udajemy się w 
kierunku pięknych łęgów Kotliny  
Freienwaldzkiej.

 ➝ www.oder-neisse-radweg.de

Trasa liczy sobie 46 km i przebiega 
przez dziewięć dzielnic z wieloma 
atrakcjami, na przykład Wieżą Bis-
marcka w Boossen, murem zamko-
wym w Lossow, parkiem w Kliestow  
i domem z kamieni polnych w 
Marken dorfie. W każdej dzielnicy 
znajdują się trójjęzyczne tablice z in-
formacjami o lokalnych atrakcjach i 
trasach oraz stacje ładownia dla rowe-
rów elektrycznych.

 ➝ www.tourismus-ffo.de

630
KM KM

46
SZLAK ROWEROWY ODRA-NYSA ŚCIEŻKA KLEISTA ŚCIEŻKA ROWEROWA DOOKOŁA 

FRANKFURTU NAD ODRĄ 

Miasto i region 
odkrywać można nie 
tylko pieszo i nad wodą. 
Jesteśmy idealnym 
miejscem również dla 
rowerzystów.

KM
20

5

7

6

8

5_Szlak rowerowy Odra – Nysa 
6_Na promenadzie nadodrzańskiej

7_Wycieczka rowerowa 
z przewodnikiem

8_Na wyspie Kozi Ostrów 

Trasa została opracowana wspól-
nie przez mieszkańców Frankfurtu 
i Słubic. Ma około 20 km długości 
i jest dostępna dla spacerowiczów i 
rowerzystów zainteresowanych kul-
turą. Prowadzi przez tereny miejskie, 
w tym parki, przybliżając zabytki i 
miejsca związane ze słynnym poetą 

Heinrichem von Kleistem.
 ➝ www.tourismus-ffo.de



Niektóre szczególnie popular-
ne place zabaw znajdują się 
w samym centrum miasta. 

Wszystkie są otoczone zielenią, łatwo 
dostępne i zawsze w bezpiecznej od-
ległości od ulic. W malowniczym 
parku Anger, zaledwie pięć minut 
od rynku, dzieci mogą bawić się 
na dużej łące, podczas gdy rodzina 
urządza sobie przyjemny piknik. 

Równie blisko centrum znajduje 
się plac zabaw na Kozim Ostrowie. 
Dzieci mogą wchodzić po kładkach 
do domków na drzewie, bawić się nad 
małymi kanałami z wodą i podziwiać 
dziką przyrodę terenów zalewowych 
Odry. Nieco dalej, bezpośrednio 
przy promenadzie nadodrzańskiej, 

WSKAZÓWKI DLA  
MŁODYCH ODKRYWCÓW 

Dwa razy więcej zabawy 

Dwumiasto jest również 
miejscem z szeroką ofertą 
dla naszych najmłodszych 

gości, na których czeka 
ponad 120 placów zabaw, 

gwiaździste niebo w  
planetarium, dzikie 

zwierzęta w parku oraz 
świetny teatr lalkowy. 

Mając samochód, 
można również wybrać 

się do okolicznego 
polskiego parku rozrywki 

„Majaland”.

obok Gerstenberger Höfe, znajduje 
się kolejny plac zabaw dla dzieci i ro-
dziców. Tutaj, oprócz bardzo długich 
zjeżdżalni i huśtawek, zainstalowano 
także sprzęt fitness i miejsce na grilla.

Frankfurt nad Odrą i Słubice są oto-
czone piękną przyrodą. W mgnieniu 
oka przeniesiemy się z miasta do lasu 
lub na wrzosowisko. W nadleśnictwie 
Rosengarten na obrzeżach miasta 
można odwiedzić popularny wśród 
dzieci ZWIERZYNIEC. Na ogromnym 
obszarze liczne rodzime gatunki 
zwierząt trzymane są w warunkach 
bliskich ich naturalnym środowi-
skom. Przemieszczamy się po ścież-
kach prowadzących przez sam środek 

1

Z RODZINĄ
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Place zabaw  
we Frankfurcie nad Odrą  

www.spielplatztreff.de

Planetarium  
www.planetarium-frankfurt.de

Zwierzyniec 
www.wildpark-frankfurt-oder.de

rOdzinny park rozrywki  
majaLand 

www.majalandkownaty.pl

Park TramPOLin myjump  
www.myjump.de

HaLa wspinacZkowa  
www.kletterhalle-ffo.de

POLe golFOwe i minigolF  
w słubicacH  

www.sosirslubice.pl

uŚmiecHniĘta PlaneTa
www.usmiechnieta-planeta.pl

mikadO 
www.mikado-ffo.de

początku lat 90., przez dwa tygodnie 
w listopadzie, prezentuje się na nim 
ciekawe produkcje dla najmłodszych. 
Również przez resztę roku Mikado 
otwiera swoje drzwi dla poszukiwaczy 
atrakcyjnych zajęć.Można tutaj tań-
czyć, tworzyć muzykę i rękodzieło, 
a nawet nakręcić swój pierwszy film. 
Równie atrakcyjną ofertę znajdziemy 
po drugiej stronie Odry w słubickim 
miejskim Ośrodku kulTury. 

Radość z odkrywania różnorodnej, 
stale dostępnej kultury przychodzi 
dzieciom w Dwumieście bez trudu. 
W przestrzeni miejskiej niemal wszę-
dzie dostrzec można sztukę wplecioną 
w lokalną architekturę. W muzeach, 
galeriach, sali koncertowej, Teatrze 
Śmiechu, Teatrze Frankfurckim i  
Forum Kleista odbywają się wydarze-
nia kulturalne, wycieczki czy warszta-
ty dla dzieci. Ponadto w Dwumieście 
znajdują się bardzo dobrze zaopatrzo-
ne biblioteki dla dzieci i młodzieży 
z literaturą, grami, audiobookami i 
muzyką na wszystkich popularnych 
nośnikach.

pastwisk, dzięki czemu można karmić  
z ręki daniele lub przywitać się z bli-
ska z uroczymi pieskami preriowymi. 
Na końcu trasy znajdują się dwa place 
zabaw i bistro.

Młodzi przyrodnicy odkryją dla sie-
bie również inne fascynujące miejsca 
w Dwumieście, do których zalicza 

się zwłaszcza frankFurckie pLane-
tarium w historycznej wieży ciśnień. 
O każdej porze roku w planetarium 
można z bliska obejrzeć gwieździste 
niebo z różnych miejsc na świecie, nie 
tylko z Dwumiasta.

Naprawdę wyszaleć się można w par-
ku trampolin myjump, na ściankach 
hali wspinaczkowej czy odwiedzając 
słubicki oŚrOdek sporTu i rekre-
acji: latem, aby wykąpać się na od-
krytym basenie lub zagrać w golfa, 
zimą – aby pojeździć na łyżwach.

Odwiedzając miasto jesienią, zdecy-
dowanie warto zajrzeć na Festiwal 
Filmów Dziecięcych w mikadO. Od 

1_Maskotka w Zwierzyńcu
2_Plac zabaw w Zwierzyńcu 

3_Jezioro Helenesee
4_Atrakcje dla dzieci w Zwierzyńcu

3

2

4

oferTa  
dLa rodZin z dZiećmi
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Brandenburska  
Orkiestra PaństwOwa   

www.bsof.de

Forum kleista   
www.muv-ffo.de

Brandenburskie muzeum 
krajOwe sztuki nOwOczesnej  

www.blmk.de

muzeum kleista   
www.kleist-museum.de

muzeum Viadrina   
www.museum-viadrina.de

uniwersytet 
euroPejski Viadrina   

www.europa-uni.de

kaBaret „die oderhähne”  
www.oderhaehne.de

teatr Frankfurt   
www.theater-ff.de

teatr Śmiechu   
www.theaterdeslachens.de/pl

manuFaktura kultury 
GerstenberG   

www.kuma-gerstenberg.de

FfOrst   
www.fforst.net

stuck   
www.stuckffo.de

słubicki miejski 
Ośrodek kultury   

www.smok.slubice.pl

Galerie B   
www.ffkv.info

słubFurt   
www.slubfurt.net

instytucje 
kulturalne

Kultura

Bez Granic
Nad Odrą w kulturze dzieje się naprawdę wiele i warto śledzić polsko-niemiecki  
kalendarz wydarzeń „Bez Granic – Ohne Grenzen” oraz odwiedzać liczne  
festiwale, targi i jarmarki. O kulturalnym bogactwie Frankfurtu – miasta, które 
wciąż jeszcze bywa odkrywane na nowo – świadczą popularne przydomki: „miasto  
Kleista”, „miasto muzyki” czy „miasto uniwersyteckie”.

poety. Natomiast, żeby zapoznać się 
z całkiem inną stroną historii mia-
sta warto odwiedzić Miejsce Pamięci 
Ofiar Politycznych Represji w budyn-
ku szkoły muzycznej obok zabytkowej 
sali koncertowej, na północ od mostu 
granicznego.

W samym centrum miasta, w bu-
dynku ratusza, znajduje się natomiast 
Brandenburskie Muzeum Krajowe 
Sztuki Nowoczesnej. Dwie placówki 
muzeum w Cottbus i Frankfurcie nad 
Odrą mieszczą wspólnie największą 
kolekcję sztuki NRD i nowszych nur-
tów. Ekspozycja tego skarbu intrygu-
je zwłaszcza bogactwem kontekstu 
i przekazu. Ciekawe, jaką wystawę 
prezentują obecnie?

Trzy lokalne muzea to nie tylko ar-
chitektoniczne perełki na tle miej-
skiego krajobrazu. Muzeum Viadrina 
w starym Domu Junkrów to przede 
wszystkim wciągająca, atrakcyjnie 
prezentowana burzliwa historia mia-
sta w pigułce. Położone przy tej samej 
promenadzie nadodrzańskiej Muzeum 
Kleista poświęcone jest życiu i twór-
czości urodzonego tu poety Heinricha 
von Kleista (1777–1811) oraz historii 
literatury jego czasów. Dobudowa no-
woczesnego gmachu do barokowego 
budynku zapewniła nowe, przestron-
ne miejsce na niezwykłą stałą wystawę 
„ZAGADKI, WALKI, PRZEŁOMY” 
oraz na ekspozycje sezonowe i imprezy  
kulturalne. Po wizycie w muzeum 
warto zatrzymać się na chwilę w pięk-
nym ogrodzie ozdobionym cytatami 16

kultura

Sztukę odkrywać można nie tylko 
w muzeach, ale także na ulicach czy  
artystycznie udekorowanych fasa
dach budynków mieszkalnych. Jej 
ślady odnajdziemy w Galerii Spec
trum Haus, w Galerii B, na Uniwersy
tecie Europejskim Viadrina, w Forum  
Kleista, bibliotekach i w Manufak
turze Kultury Gerstenberg. Na szcze
gólną uwagę zasługują też trwające 
kilka dni: Festiwal sztuki „ART | an 
der Grenze | na granicy“ czy Festiwal 
Nowej Sztuki lAbiRynT prezentujące  
zarówno uznanych, jak i młodych 
artystów.

Forum Kleista to największa arena 
imprez kulturalnych w mieście. Dzię
ki swojej imponującej architekturze 
służy jako centrum kongresowe i 
główne miejsce organizacji wydarzeń 
kulturalnych, oferując szeroki reper
tuar dzięki współpracy z teatrami 
z całej Brandenburgii. Od klasycz
nej opery, operetki, dramatu przez 
koncerty klasyczne i jazzowe, aż po  
Europejski Festiwal Piosenki Autor
skiej transVOCALE czy fantastyczną 
scenę obywatelską „Bürgerbühne” –
Forum Kleista to miejsce na kulturę: 
różnorodną jak i wysoką. 

Każdy z pozostałych teatrów w mie
ście dysponuje natomiast własnym 

zespołem aktorskim. Kabaret „Die 
Oderhähne” niezmiennie od ponad 
40 lat cieszy się wielką popularno
ścią, wyprzedając bilety na ponad 
200 spektakli rocznie. Autorskie pro
dukcje wystawia też, obok klasyków i  
bajek z całego świata, Teatr Frank
furcki. Szczególną instytucją jest 
również Teatr Śmiechu w byłych  
zakładach Gerstenberger Höfe. To je
dyny teatr lalkowy w Brandenburgii, 
zdobywca licznych nagród oferujący 
wysokiej jakości program dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Różnorodności Dwumiasta doświad
czyć można nie tylko w Forum Kleista 
i innych instytucjach publicznych. 
Miejsce dla kultury alternatywnej, 

1_ Promenada nadodrzańska w  
trakcie Miejskiego Święta Hanzy

2_Pantomima
3_Forum Kleista
4_ transVOCALE – Europejski Festiwal  

Piosenki Autorskiej
5_Dom Sztuki

1

2

3

5

4

www.bezgranic.euKaLeNdArZ 

WyDaRzEń
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twórców niezależnych i studentów 
oferują również Społeczność Fforst, 
której towarzyszy motto „Europa 
zaczyna się tutaj”, „Stucco” w legen-
darnej piwnicy Domu Sztuk oraz 
Manufaktura Kultury Gerstenberg 
ze sceną muzyczną. Po słubickiej 
stronie, korzenie Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury (SMOK), 
sięgają roku 1957. Z kinem i salą 
koncertową, Galerią Okno i studiem 
nagraniowym, SMOK jest miejscem 
organizacji koncertów, warsztatów, 
wystaw i festiwali. To kolebka kultury  
w Słubicach.

Na północ od mostu odrzańskiego 
wyróżnia się zdobiona ornamentami 
więźba dachowa Sali Koncertowej im. 
Carla Philippa Emanuela Bacha, nie-
gdysiejszego studenta frankfurckiego 
uniwersytetu, który wywarł niesa-
mowity wpływ na życie muzyczne 
miasta. W sali koncertowej dawnego 
klasztoru franciszkańskiego, z impo-
nującym sklepieniem ostrołukowym, 
mieści się Brandenburska Orkiestra 

Państwowa. Założona w 1842 roku 
orkiestra symfoniczna, pod nowym 
kierownictwem Jörga-Petera Weigele, 
prezentuje dorobek kompozytorów 
z różnych krajów, w wielu cyklach 
koncertowych ta-
kich jak spotkania z 
klasyką wiedeńską 
czy koncerty filhar-
moniczne. Duży 
nacisk kładzie się 
też na edukację mu-
zyczną i kulturalną. 
Orkiestra daje liczne 
występy gościnne w 
wielkich salach kon-
certowych na całym 
świecie, zawsze jed-
nak chętnie wracając 
do ceglanego gotyc-
kiego gmachu nad 
Odrą. W sali kon-
certowej mieści się 
również założona w 
1815 roku Akademia 
Śpiewu. 230 śpiewa-
ków i śpiewaczek, ale 

Europejskie  
Dwumiasto to  

„miasto muzyki”

także wielu innych muzyków z mię-
dzynarodowych chórów i orkiestr, 
prezentuje, w murach sali koncerto-
wej, poruszające koncerty, dzięki cze-
mu miasto nad Odrą zasłużenie nosi 

przydomek „mia-
sta muzyki”.

Miejskie 
Święto Hanzy transvocale Jarmark  

Bożonarodzeniowy

Raz w roku obchodzimy Miejskie Święto Hanzy  z 
fantastycznym programem muzycznym na kilku 
scenach w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, 
fajerwerkami,kolorowym wesołym miasteczkiem, 
smakowitą ofertą foodtrucków i producentów 
regionalnych,oraz diabelskim młynem przy rzece. 
Dwa miasta, trzy dni - niezliczone możliwości!

Ten Europejski Festiwal Piosenki Autorskiej to 
prawdziwa muzyczna uczta z udziałem wspaniałych 
wykonawców. Daj się ponieść jego niezwykłej at-
mosferze. My czerpiemy z niej  pełnymi garściami. 
Ten festiwal to trzy dni muzyki, niezliczona ilość 
zespołów na najwyższym poziomie, którzy wciąż 
zaskakują czymś nowym, a wszystko to, w stosun-
kowo niskiej cenie. Warte odkrycia.

Zapraszamy do odwiedzenia jednego z najciekaw-
szych jarmarków bożonarodzeniowych w Branden-
burgii. Na przepięknie oświetlonym rynku czekają 
wspaniała,świąteczna atmosfera, liczne stragany 
z oryginalną ofertą rzeczy idealnych na prezenty. 
Urozmaicony program gwarantuje niezapomniany 
czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi.

1_Forum Kleista
2_ Brandenburska Orkiestra Państwowa

3_Pomnik C.P.E. Bach
4_Sala Koncertowa Carla Philippa Emanuela Bacha 

5_Grupa taneczna Bohema
6_Jarmark Adwentowy w Kościele Mariackim 

7_Bunter Hering –Miejskie Święto Hanzy

1
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STYCZEŃ / LUTY   
Folk im Fluss – Festiwal Muzyki Folkowej i Tanecznej  

www.folkimfluss.wordpress.com 
PianOdra – Festiwal Pianistyczny

www.pianodra.de

MARZEC   
Dni muzyki nad Odrą –  

Polsko-Niemiecki Festiwal Muzyki Klasycznej 
www.musikfesttage.de

KWIECIEŃ   
ART | an der Grenze | na granicy –  

Polsko-Niemiecki Festiwal Sztuki 
www.art-an-der-grenze-ffo.weebly.com

cityFrühling – Wiosna w mieście 
www.ohnegrenzen.eu

CZERWIEC   
Kunst-Loose-Tage –  

Trzy dni drzwi otwartych w pracowniach artystów z 
Kotliny Freienwaldzkiej 

www.kunst-im-oderbruch.de/kunstloos.html
Viadrina Day i Letnie Święto  

Samorządu Studenckiego AStA  
www.europa-uni.de
Jarmark Garncarski 

www.ohnegrenzen.eu
unithea – Europejski Festiwal Kultury i Teatru  

www.unithea.eu

LIPIEC   
Bunter Hering-Swawolny Kogucik –  

Miejskie Święto Hanzy 
www.bunterhering.de

Helene Beach Festival –  
Festiwal Muzyczny nad Jeziorem Helenensee 

www.helene-beach-festival.de

SIERPIEŃ   
Mała Noc Parkowa – Święto Parku Lenné 

www.frankfurt-oder.de
Liederlichter – Festiwal Sztuki Pieśniarskiej  

www.kuma-gerstenberg.de

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK  
Oktoberfest 

www.oktoberfest-ffo.de     
LAbiRynT – Festiwal Sztuki i Multimediów  

www.labirynt.slubice.eu
Dni Kleista i przyznanie Teatralnej Nagrody im. Kleista 

www.kleistfesttage.de

LISTOPAD   
transVOCALE – Europejski Festiwal Piosenki Autorskiej   

www.transvocale.eu/de

KONIEC LISTOPADA POCZĄTEK GRUDNIA   
OderWeihnacht –  

świąteczny jarmark z grzanym winem w scenerii drew-
nianych domków stojących na placu przed ratuszem 

www.oderweihnacht.de

2. I 3. WEEKEND gRUDnIA   
Jarmark Adwenty w Kościele Mariackim –  

Polsko-Niemiecki Jarmark 
Bożonarodzeniowy z rękodziełem  

www.weihnachtsmarkt-marienkirche.de
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Centra handlowe w serCu miasta:  Wieżowiec Oderturm i Pasaż Lenné.

ŚródmieśCie:  Między kulturą a przyrodą: spacer wzdłuż  

magistrali i wokół rynku.

WskazóWka zakupowa:  W czwartki  
od 9:00 do 14:30 na placu ratuszowym odbywa się  
targ z produktami regionalnymi. 

WskazóWka kulinarna:  Czy to w rustykalnym Frankfurter Kartoffelhaus, czy też w szykownej atmosferze słubickiej Villi Casino: jak ucztować, to w europejskim stylu!

WskazóWka spaCeroWa:  Przechadzka  

promenadą nad Odrą: niech zadziała urok polsko- 

niemieckiego Dwumiasta.

Gastronomia 
zakupY

i

podwójnie 
udane  
zakupy 
Dwa miasta i dwa kraje 
połączone mostem  
granicznym. Pozwól  
zaskoczyć się bogactwem 
oferty handlowej i  
gastronomicznej!

Skorzystaj z transgranicznej  lini autobusowej 

983  i podróżuj z dworca we Frankfurcie nad Odrą 

do Słubic i z powrotem na jednym bilecie VbB
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Polsko-niemieckie Dwumiasto 
słynie z bogatej i urozmaiconej 
oferty handlowo-rozrywkowej 

po obu stronach Odry. Po Śródmie-
ściu warto przespacerować się nie tyl-
ko dla skarbów kultury, tych małych i 
tych dużych, ale także dla zaskakująco 
szerokiej gamy ofert gastronomicz-
nych i ekscytujących sklepów.

produktami lokalnego rzeźnika czy 
restauracji „Diebels Live”. W każdy 
czwartek można również odwiedzić 
nasz „Zielony Targ” i posmakować 
tam soczystych jabłek z Markendorfu, 
skusić się na lokalny ser czy inne pro-
dukowane w zgodzie z 
naturą pyszności. 

Zdecydowanie warto 
odwiedzić także ele-
gancką restaurację na 
24. piętrze wieżowca 
Oderturm skąd roz-
ciąga się niesamowity 
widok na miasto i pra-
dolinę Odry!

Oprócz Oderturmu i gmachu Via-
driny z uniwersyteckiego kampusu 
świetnie widać rzekę oraz restaura-
cje „Lucca”, „Olympia” i „EinsBe”. 
W okolicach rynku można odkryć 
nie tylko miejskie perełki architek-
tury, ale również rustykalny „Kar-
toffelhaus” lub przestronną Tawernę 

Gastronomia i shopping – bez granic

DWA KRAJE, DWA MIASTA,  
DWA RAZY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

KORzySTAJ podwóJnIE

"Athos" - obie bezpośrednio nad rze-
ką. Do zwiedzania zaprasza również 
znana indyjska restauracja „Nirvana”, 
a także lokalny bar „BurgerBüro” z 
siostrzaną restauracją „Redo”. Prze-
chadzając się między gotyckimi ce-

glanymi gmacha-
mi z XIII wieku 
a nowoczesnymi 
budynkami, mo-
żemy wpaść na 
sklep z rękodzie-
łem z warsztatów 
Wichern, sklep ze 
specjałami z całe-
go świata czy Ma-
trioszkę – sklep z 
rosyjskimi delika-

tesami. Do „Gränzkaffee” lub „Café 
Diana” można w ciągu dnia wpaść na 
kawę i ciasto, a wieczorem na drinka 
do pobliskich „Halbzeit”, 
„Movie Bar” 
i „WG-Bar”. 
Warto przy 
okazji też 

Polecamy spróbować 
przepysznych 

lodów w 
„Villi Rosengarten” 
latem na magistrali.

PRZEZ FRANKFURCKIE 
ŚRÓDMIEŚCIE

Centrum Frankfurtu nad Odrą roz-
ciąga się pomiędzy Karl-Marx-Strasse, 
ratuszem, brzegiem Odry, uniwer-
sytetem a Parkiem Lenné. Punktem 
wyróżniającym z daleka Śródmieście 
jest wieżowiec Oderturm, najwyższa 
budowla w Brandenburgii. Znajdujące 
się tam centrum handlowe, wspólnie 
z sąsiednim pasażem Lenné, tworzą 
nowoczesną galerię o szczególnie mi-
łej atmosferze. Oprócz znanych sieci 
sklepów z odzieżą, słodyczami, kosme-
tykami i artykułami AGD można 
tu odkryć lokalne perełki, do któ-
rych należą małe sklepiki z herbatą, 
prezentami i zdrową żywnością. Na 
dłuższe zakupy zaprasza również,  
założona w 1953 roku, księgarnia 
Ulrich von Hutten, laureat Nagrody  
Niemieckiego Związku Księgarzy w 
2018 roku. Polecamy też udać się na 
obiad do syryjskiego bistro Al Jasmin 
z orientalnymi przekąskami, sklepu z 

1 2 3
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zwrócić uwagę na deptak przy Scharrn- 
strasse. Zaprojektowany i zbudowany 
w ostatnich latach NRD jest pełen 
budynków z artystycznymi fasada-
mi, z których wiele poddawanych jest 
właśnie pieczołowitej restauracji. 

Z pewnością wpadła Wam już w oko 
kolorowa fontanna w centrum miasta. 
Łączy nie tylko słońce i księżyc, ale także  
– za pomocą symbolicznego strumyka –  

rynek z główną arterią komunikacyjną 
miasta, Karl-Marx-Strasse. W drodze 
na centralną aleję zwaną przez miejsco-
wych „Magistrale” miniemy popularną  
kawiarnię i bistro „Brot und Zucker” 
oraz „Eiscafé Bellini” – miejsca szcze-
gólnie warte polecenia!

Strona 21
1_Przejście graniczne
2_ Restauracja „Frankfurter  

Kartoffelhaus” na  
promenadzie

3_ Magistrala we Frankfurcie 
nad Odrą

Strona 22/23
4_Café Diana na rynku
5_ Frankfurt macht happy
6_ Fontanna Comicbrunnen  

w centrum
7_Bazar w Słubicach
8_Deptak Jedności Robotniczej

4 5

22

Przy Magistrali, podobnie jak na ber-
lińskiej Karl-Marx-Allee, zobaczymy 
ciągi nowoczesnych budynków miesz-
kalnych przeplatanych zabytkowymi 
pawilonami. Również tutaj prawie na 
każdym rogu znaleźć można rzeźby 
i małą architekturę zaprojektowaną 
przez lokalnych artystów plastyków. 
Szeroka ulica pokryta jest cienistymi  
lipami i kolorowymi witrynami.  
Meble, dekoracje, podarunki i inne 

piękne rzeczy to specjalność lokali 
„Villa Rosengarten” oraz „Kamske”, 
wyszukane kulinaria jak wino, alko-
hole i wyroby delikatesowe znajdziemy 
w „Vom Fass”, a regionalną i ekologicz-
ną żywność w „Naturalia”. Dosko-
nałą kawę można wypić w BLOK 

O, pierwszym co-wroking space we 
Frankfurcie. Miłośnicy dobrej gastro-
nomii nie mogą też pominąć baru z  
zupami „EssKultur”, restauracji „Steak- 
Haus Holzfäller” i położonego kilka-
dziesiąt metrów na północ włoskiego 
„Fratelli”. Koniec Magistrali to widok 
na most łączący Frankfurt ze Słubi-
cami. Można do niego dotrzeć także 
promenadą nadodrzańską lub Große 
Scharrnstraße. Wszystkie atrakcje 

znajdują się bardzo blisko siebie i 
prowadzi do nich wiele ścieżek –  
Śródmieście jest warte odkrycia! 

ŚRÓDMIEŚCIE  
SŁUBIC

W Dwumieście wizyta po drugiej 
stronie Odry to część codziennego 
życia. A podróż z kraju do kraju jest 
tu naprawdę prosta: szybki spacer 
przez most i już jesteśmy w tętniących 
życiem Słubicach. Również po tej 
stronie Odry znajdziemy wiele moż-
liwości zakupowych i bardzo szero-
ką ofertę kulinarną. Rozejrzyjmy się 
więc trochę po tym przyjaznym miej-
scu. Z mostu warto skierować się do 
centrum przez deptak, który wita nas 
wieloma małymi sklepami w histo-
rycznej zabudowie. W pobliżu znaj-
dują się trzy restauracje z dobrą pol-
ską kuchnią: „Portofino”, „Douane” 
i sąsiadująca z pomnikiem Wikipedii 
„Villa Casino”. Zaledwie kilka kroków 

dalej znajduje się centrum handlowe 
„Galeria Prima”, a niedaleko niego – 
główna ulica handlowa z równie sze-
roką gamą sklepów. Po przybyciu na 
plac Przyjaźni mamy wybór między 
zakupami w licznych butikach, drin-
kiem w restauracji „La Vie Est Belle” 
lub odpoczynkiem w pięknym par-
ku z fontanną. W drodze powrotnej 
do mostu możemy zatrzymać się w 
„Prowincji”, gdzie serwują wspania-

łe sushi. Oferta w Słubicach 
jest zaskakująco bogata i róż-
norodna. Warto zostawić so-
bie trochę czasu na odkrycie 
polskiej części Dwumiasta –  
zielonych Słubic.

TARGOWISKA W 
SŁUBICACH

W 1990 roku, po otwarciu 
granicy dzielącej Polskę i 
Niemcy, w Słubicach powstały  
dwa targowiska. Większe 

znajduje się na obrzeżach miasta, 
przy drodze w kierunku autostrady, 
mniejsze w centrum Słubic. Na obu 
bazarach znaleźć można zasadniczo 
wszystko, czego serce i dusza zapra-
gną – od krasnali ogrodowych przez 
meble i odzież, aż po polskie specja-
ły kulinarne: żurek, bigos i pierogi. 
W tym kolorowym zgiełku łatwo 
spędzić nawet kilka godzin. Trudno 
dokładnie określić różnicę między 
tymi dwoma bazarami miejskimi. 
Pomijając ich rozmiary, można chyba 
stwierdzić, że na mniejszym oferuje  
się nieco więcej świeżych warzyw i 
owoców. Warto jednak przekonać 
się samemu, które targowisko jest 
ciekawsze.
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NeuzelLe

Cysterski klasztor z 
barokową kolegiatą 
NMP, razem z przy-
klasztornym browa-
rem Neuzelle i ma-
lowniczym terenem 
roztaczającym się wo-
kół – to unikat w pół-
noc no - w sc hodnic h 
Niemczech. Jednym z 
najważniejszych dzieł 
sztuki w klasztorze 
jest „Niebiański Teatr”  
– droga krzyżowa, 
której towarzyszy zna-
komita wystawa. W 
obliczu niedawnego 
powrotu cystersów w 
świątynne mury miej-
sce to staje się nawet 
czymś więcej niż 
pięknym zabytkiem i 

sceną koncertową.

KOstrzyn 
nad OdrĄ 

„Współczesne Pompe-
je” to dawna twierdza 
Kostrzyn, która zosta-
ła niemal całkowicie 
zniszczona w 1945 
roku i stanowi dziś 
pięknie położone, 
choć nieme muzeum 

wojennej zagłady.

NeuhardeN-
berg

Znajduje się tu naj-
większy kompleks 
budynków słynnego 
architekta Karla Frie-
dricha Schinkela. Dla 
gości przygotowano 
bogaty program kul-
turalny odbywający 
się w pałacu, domach 
kawalerzystów i par-
ku krajobrazowym z 
przyległym kościo-
łem. Miejsce to uzna-
no w 2004 roku za 
„najpiękniejszy park 

w Niemczech”.

ŁAgóW
Najmniejsze miasto  
Ziemi Lubuskiej 
przyciąga średnio-
wiecznym centrum 
z monumentalnym 
zamkiem Joannitów. 
Łagów, malowniczo 
położony pomiędzy 
dwoma jeziorami, to 
idealne miejsce do 

wypoczynku. 

seelOw
W mieście znajduje 
się muzeum bitwy na 
Wzgórzach Seelow-
skich. Poświęcone 
jest ofiarom jednej z 
ostatnich i niezmier-
nie krwawych bitew 
II Wojny Światowej. 
Na tle malowniczego 
krajobrazu Kotliny 
Freienwaldzkiej mu-
zeum pozwala w nie-
powtarzalny sposób 
zapoznać się z historią 
II WŚ oraz pięknem 
otaczającej je przy-

rody.

ZIelOna górA
Wino z Polski? Ależ 
tak! To jeden z naj-
większych terenów 
uprawy winorośli w 
Polsce. Warto też od-
wiedzić fascynującą 
filharmonię i wybrać 
się na starówkę, gdzie 
można zrobić ciekawe 
zakupy. Koniecznie 
wpadnijcie też na 
kawę do autentycznej 

palmiarni.

Frankfurt nad Odrą i Słubice  
są idealną bazą wypadową dla osób,  

które chcą zwiedzić cały

regiON  
pOlsKO-niemIecKIegO  

pOgrANICza 
Można zrobić to autobusem, pociągiem,  

samochodem, ale przede wszystkim polecamy wybrać się 
na taką wyprawę rowerem. 
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Świebodzin
Z pewnością nie spo-
dziewasz się zobaczyć 
imponującej figury 
Chrystusa niemal przy 
samej drodze. Razem 
z fundamentem statua 
ma ponad 52 metry 
wysokości i tym sa-
mym jest największą  
figurą Jezusa z Naza-

retu na świecie.

Lubniewice 
Malownicza, mała 
miejscowość wypo-
czynkowa z gotyckim 
kościołem z XV wieku, 
położona między dwo-
ma jeziorami, w sercu 
pięknego regionu, 
który cieszy się popu-
larnością wśród wcza-

sowiczów.

ZoLlbrücke 
Znajduje się tu usy-
tuowany bezpośred-
nio nad Odrą słynny 
Theater am Rand z 
doskonałą ofertą kul-
turalną serwowaną w 
sąsiedztwie pięknego 
ogrodu. Warto po-
czuć atmosferę tego  

miejsca!

Ośno lubuskie 
Małe miasteczko Ośno 
Lubuskie wyróżniają 
dobrze zachowane 
XIV-wieczne mury 
miejskie, historyczny 
ratusz i imponujący 
gotycki kościół św. 
Jakuba.Ze względu 
na swoje położenie 
niedaleko jeziora Rze-
czynek (Röthsee) jest 
chętnie odwiedzane 
latem, a także jako 
kolejny przystanek na 

Drodze św. Jakuba.

krOsno
ODRzAŃskie 

Warto przejść się 
przez 100-letni most 
na Odrze i odkryć 
1000-letnią historię 
tego miasta. W mu-
zeum, które mieści się 
w Zamku Piastowskim, 
znajdziecie informacje 
o św. Jadwidze, pa-
tronce Śląska, a wino z 
pobliskich starych win-
nic będzie przyjemną 

niespodzianką.
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POLECA
MALARZ  

CHRISTOPHER 
KADETZKI

„Dolina rzeki 
Schlaube to nie-
zrównane piękno. 
To tu swoje źródło 
ma berlińska 
Szprewa, a oko i 
duszę cieszą za-
czarowane jeziora 
i lasy przykry-
wające pagórki 
gładką pierzyną. 
Tysiąca wypraw 
nie wystarczyłoby, 
by dostatecznie 
zbadać to piękno.”

Dolina rzeki 
Schlaube na 
wyciągnięcie 
ręki

UluBiOne
MiEjSca

Moje
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bez  
granic 

Noclegi
Nasze Europejskie Dwumiasto przyciąga 

atrakcyjnym połączeniem natury, kultury 
sportu, zakupów i gastronomii. Warto 

wybrać się do nas – to tak blisko Berlina. 
Może zatrzymasz się, żeby pojeździć 

rowerem? Może szukasz idealnego punktu, 
skąd ruszysz na wycieczkę po polsko-

niemieckim regionie przygranicznym lub 
odkryjesz  Frankfurt nad Odrą i Słubice? 

Zatrzymaj się u nas w butikowych hotelach 
lub jeśli wolisz być bliżej natury na polu 
namiotowym. Na gości czekają miejsca 

noclegowe w każdym standardzie!

nOcLegi
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Noclegi

Lindenstraße 12 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 55320 
Fax +49 335 5532605
info@citypark-hotel.de 
www.citypark-hotel.de

Siedziba firmy: CITY PARK HOTEL Frankfurt an der Oder 
GmbH, Imogen Zimmermann, Lindenstraße 12,  
15230 Frankfurt (Oder)

city-residence-ffo GmbH
Bahnhofstraße 11 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 6642666
Fax +49 335 38712143
info@hotel-city-residence.de 
www.hotel-city-residence.de

Fischerstraße 32 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 556220
Fax +49 335 5562228
info@zuraltenoder.de
www.zuraltenoder.de 

Siedziba firmy: city-residence-ffo GmbH,  
Bahnhofstraße 11, 15230 Frankfurt (Oder)

Fürstenwalder Straße 47 
15234 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 56150 
Fax +49 335 5615100
info@palaisamkleistpark.de 
www.palaisamkleistpark.de

Siedziba firmy: CITY PARK HOTEL Frankfurt an der Oder 
GmbH, Imogen Zimmermann, Lindenstraße 12,  
15230 Frankfurt (Oder)

City Park Hotel ★ ★ ★ superior

Hotel City Residence Frankfurt ★ ★ ★

Hotel „Zur Alten Oder“ ★ ★ ★

Palais am Kleistpark GmbH

Cenimy sobie gościnność i dobry serwis, 
dlatego oferujemy całodobową recepcję i 
lokalizację i w samym centrum miasta, w 
niedalekiej odległości od dworca kolejo-
wego, komunikacji miejskiej, restauracji 
czy mostu granicznego z Polską. Wszyst-
kie nasze pokoje są wyposażone w bez-
płatną sieć WI-FI, prysznic, WC, suszarkę 
do włosów, TV, radio, system budzenia i 
minibar. Urozmaicone, zdrowe śniada-
nie w formie bufetu, napoje w barze i 
w recepcji, mały słoneczny taras przed 
hotelem, parking, bezpłatny garaż na ro-
wery elektryczne oraz klimatyzowane sale 
konferencyjne dopełniają naszą ofertę. 
Serdecznie zapraszamy!

Hotel w centralnym położeniu, bez-
pośrednio przy dworcu kolejowym we 
Frankfurcie nad Odrą, świetnie skomuni-
kowany z liniami autobusowymi i tram-
wajowymi, oddalony jedynie kilka minut 
spacerem od centrum miasta. Z radością 
przyjmujemy gości w mieście Kleista! 
Hotel City Residence to idealna baza dla 
osób pragnących zwiedzać Dwumiasto, 
wyruszyć na wycieczkę rowerową lub 
cieszyć się wieloma innymi atrakcjami. 
Nasze pokoje wyposażone są w prysznice, 
WC, telewizję i darmowy dostęp do Inter-
netu. Pokoje dla niepalących.

Z barem hotelowym i ogrodkiem  
piwnym we Frankfurcie nad Odrą
Nasz rodzinny hotel położony jest w 
samym sercu miasta mimo to w miłej i 
cichej okolicy, blisko centrum, w bezpo-
średnim sąsiedztwie Odry,przy ścieżce 
rowerowej Odra-Nysa, znajduje się na-
przeciwko parku "Anger", jedynie kilka 
kroków od wyspy Kozi Ostrów. Pięknie 
zaprojektowane tereny zielone wokół 
hotelu oddają harmonię i przytulność na-
szych wnętrz. Z nami mogą Państwo liczyć 
na komfortowy wypoczynek jak również 
doskonały serwis. Wszystkie nasze pokoje 
są indywidualnie zaprojektowane i ume-
blowane. Rano na naszych gości czeka 
bogaty i urozmaicony bufet śniadaniowy.

Ekskluzywny odpoczynek w mieście 
Kleista!
Hotel położony naprzeciwko historyczne-
go Parku Kleista zaprasza do wypoczynku 
w stylowo urządzonych pokojach. Dosko-
nałe położenie pozwala szybko dotrzeć 
do ważnych i interesujących miejsc we 
Frankfurcie nad Odrą. Gwarantujemy 
również miejsce parkingowe dla zmotory-
zowanych gości. Listę hotelowych wygód 
uzupełniają taras letni, pokoje dla niepa-
lących oraz pomieszczenia do organizacji 
imprez. Wszystkie pokoje wyposażone są 
w prysznice, toaletę, suszarkę, telewizję 
oraz bezprzewodowy internet.

1

3

2

4

7 pok. 1-os. / 20 pok. 2-os / 1 pok. 3-os. / 1 pok. 
rodzinny/ 1 Ap. / 3 mieszkania do wynajecia
pok. 1-os.: od 49 € 
pok. 2-os.: od 64 € 
pok.3-os.: od 89 € 
pok. rodzinny/Ap.: od 98 € 
pok. dla niepełnospr.: od 74 € 
mieszkanie: od 98 €
dostawka: 15 € 
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie
zniżka dla dzieci: do 5 lat bez opłat
zwierzęta domowe: 10 €
śniadanie: 9,50 €
parking: bezpłatny 
Parking dla rowerów: bezpłatny
2 sale konferencyjne na maks. 60 miejsc

8 pok. 1-os. / 15 pok. 2-os. / 5 pok. 3-os.
pok. 1-os.: 59 – 98 € 
pok. 2-os.: 78 – 128 € 
pok.3-os.: od 80 €
dostawka: 14 € 
 (od 12 r.ż. za osobę) 
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie
zniżka dla dzieci: do 12 r.ż. bez opłat
zwierzęta domowe: 10 € za dobę
śniadanie: 10,50 €
parking: bezpłatny 
parking dla rowerów: bezpłatny
powitanie VIP:  butelka 

szampana: 10 € 
bukiet kwiatów: 15 €

37 pok. 1-os. / 51 pok. 2-os. / 2 pok. 3-os.
pok. 1-os.: 65 – 85 € 
pok. 2-os.: 78 – 120 € 
pok. 3-os.: 99 – 124 €
dostawka: 23 € 
(dla dziecka powyżej 14 roku życia) 
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie
dzieci do 14 roku życia w pokoju z 
rodzicami bezpłatnie
zwierzęta domowe: do uzgodnienia
śniadanie: 9,50 €
garaż: 9 € za dobę 
przechowywanie roweru: dostępne

15 pok. 1-os. / 12 pok. 2-os. / 2 pok. 4-os. /  
2 pok. rodzinne
pok. 1-os.: 50 € – 60 € 
pok. 2-os.: 65 € – 85 € 
pok. 4-os.: 125 € – 135 € 
pok. Rodzinny: 125 € – 135 €
dostawka: 20 € 
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie
zwierzęta domowe: 10 €
śniadanie: 9,50 €
parking: bezpłatny 
parking dla rowerów: bezpłatny
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Jacek Kaliski
ul. Jedności Robotniczej 13
69 – 100 Słubice
Tel. +48 95 7583735
Fax +48 95 7588416
rezerwacje@hotelkaliski.pl
www.hotelkaliski.pl

ul. Mickiewicza 11
69-100 Słubice
Tel. +48 515 970142
hotel@villa-casino.pl
www.villa-casino.pl/de

Siedziba firmy: 
Septic Sp. z o.o., Mickiewicza 11, 69-100 Słubice

Hotel Kaliski ★ ★ ★ Hotel Villa Casino ★ ★ ★

Hotel Kaliski położony jest w centrum 
Słubic, 300 m od mostu granicznego z 
Frankfurtem nad Odrą. Goście wybierać 
mogą spośród 80 komfortowych pokoi 
o różnym standardzie wyposażonych w 
WC, prysznic, teleTel, TV-SAT, radio i bez-
przewodowy internet. Do dyspozycji gości 
jest również bezpłatny parking strzeżo-
ny. Zapraszamy do skorzystania z baru, 
kawiarenki internetowej oraz restauracji 
RAMZES oferującej kuchnię polską, wło-
ską i arabską. Z hotelu dotrą Państwo 
w kilka minut pieszo do Collegium  
Polonicum, Frankfurtu oraz licznych skle-
pów w Słubicach.

7 8

pok. 1-os. / pok. 2-os. / pok. 3-os.
pok. 1-os.: 40 – 67 € 
pok. 2-os.:  43 – 72 € 
pok. 3-os Superior: od 62€
Możliwość rezerwacji pokoi w różnych  
kategoriach: Standard, Superior, De Lux
dostawka: od 15 € 
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie
zniżka dla dzieci: do 6 r.ż. bez opłat
śniadanie: od 6 €
internet bezprzewod.: bezpłatny
parking: bezpłatny 
parking dla rowerów: bezpłatny

45 pok. 1-os. / 70 pok. 2-os. / 25 pok. 3-os. /  
3 ap.
pok. 1-os.: 47 – 65 € 
pok. 2-os.: 52 – 67 € 
pok. 3-os.: 62 – 75€ 
apartament: 80 €
dostawka: 10 € 
śniadanie: 8 € 
obiad: od 8 € 
kolacja: od 8 €
internet bezprzewod.: bezpłatny
parking: bezpłatny

Gasthof „Goldener Hahn“ 
Hähn OHG
Marie-Curie-Straße 10
15236 Frankfurt (Oder) 
Tel. +49 335 5212753 
Fax +49 335 5213904
haehn@gasthof-goldener-hahn.de 
www.gasthof-goldener-hahn.de

August-Bebel-Straße 54 
15234 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 414040 
Fax +49 335 4140444
info@hotel-gruenhof.de 
www.hotel-gruenhof.de

Hotel Goldener Hahn Gasthaus & Hotel Grünhof

Nasz hotel z restauracją i ogródkiem let-
nim znajduje się na zielonych obrzeżach 
miasta, mimo tego jesteśmy dobrze sko-
munikowani z liniami autobusowymi i 
tramwajowymi, dzieki czemu nasi goście 
bez problemu dotrą do centrum. Przy 
hotelu znajdują się: park ze stawem ryb-
nym, wybieg dla królików czy duży plac 
zabaw pozwalając odpocząć gościom w 
każdym wieku. Pokoje są bardzo dobrze 
oceniane, a restauracja z regionalną 
kuchnią to miejsce do którego wraca się 
chętnie. Prawdziwym magnesem przycią-
gającym gości jest nasz trabant z lat 50. 
Zaledwie kilka minut dzieli nas od jeziora  
Helenesee. Oferujemy również zaplecze 
konferencyjne.

Nasz hotel posiada 25 pokoi jedno- i 
wieloosobowych z prysznicem/WC, tele-
Telem i TV oraz 2 apartamenty wakacyjne. 
Znajduje się on w zachodniej dzielnicy 
Frankfurtu, bezpośrednio naprzeciw-
ko centrum targowego. Można do nas 
łatwo dojechać komunikacją miejską. 
W naszym hotelu przywiązujemy dużą 
wagę do komfortu i rodzinnej atmosfery. 
Restauracja ma 40 miejsc, ponadto po-
siadamy 2 oddzielne sale na 70 miejsc 
na konferencje, uroczystości firmowe i 
rodzinne. Dla naszych małych gości jest 
plac zabaw w przytulnym ogrodzie. Bez-
płatne miejsca parkingowe znajdują się 
bezpośrednio przy hotelu.

5 6

8 pok. 1-os. / 11 pok. 2-os. / 4 pok. 3-os. /  
1 pok. 4-os./ 1 ap./ 2 mieszkania
pok. 1-os.:  od 42 € 
pok. 2-os.:  od 59 €  
pok. 3-os.:  od 69 € 
pok. 4-os.:  od 79 € 
apartament:  od 69 € 
pok. dla niepełospr.:  od 59 € 
mieszkanie:  od 20 € za os.
dostawka:  12 € 
łóżeczko dziecięce:  10 €
zwierzęta domowe:  5 € 
śniadanie:  7 €
całodzienne wyżywienie: 19 €
parking:  bezpłatny
parking dla rowerów:  bezpłatny

10 pok. 1-os. / pok. 2-os. / 3 pok. 3-os. /  
2 pok. 4-os./ 1 pok. rodzinny/ 1 ap.
pok. 1-os.: od 40 € 
pok. 2-os.: od 50 € 
pok. 3-os.: od 69 € 
pok. 4-os.: od 79 € 
pok. rodzinny: od 79 € 
apartament: do uzgodnienia 
pok. dla niepełospr.: dodatk. 10 €
dostawka: 15 € 
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie
zniżka dla dzieci: do 6 r.ż. bez opłat
zwierzęta domowe: 10 € za dobę
śniadanie: 8 €
parking: bezpłatny 
parking dla rowerów: bezpłatny

Hotel Villa Casino*** to trzygwiazdkowy 
hotel, doskonale zlokalizowany w samym 
centrum Słubic, w byłej kamienicy, w 
której mieściło się niegdyś Kasyno Woj-
skowe. Villa Casino to doskonały wybór 
dla osób podróżujących w interesach ze 
względu dogodny dojazd, 24 godzinny 
serwis concierge, business corner z do-
stępem do komputera, skanera i drukarki 
oraz bezpłatny dostęp do internetu na 
terenie całego obiektu, ale także dla tu-
rystów, którzy docenią kameralną atmos-
ferę hotelu, położenie w samym centrum 
Słubic, bliskość Frankfurtu i lokalnych 
atrakcji kulturalnych.
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Tadeusz Baranowski
ul. Transportowa 4c
69 – 100 Słubice
Tel. +48 95 7582102
Fax +48 95 7582102
hotelbaranowski@hotelbaranowski.pl
www.hotelbaranowski.pl

Transportowa 8
69-100 Słubice
Tel. +48 532 320504
recepcja@hotelcargo.pl
www.hotelcargo.pl

Hotel Baranowski ★ ★ ★ Hotel Cargo ★ ★ ★

Hotel Baranowski położony jest ok. 3 km 
zarówno od mostu łączącego Frankfurt ze 
Słubicami jak i od przejścia granicznego 
w Świecku na autostradzie A2. Hotel 
dysponuje restauracją na 120 gości, sala 
konferencyjną dla 40 osób oraz domkiem 
do grillowania dla 80 gości. Oferta nocle-
gowa hotelu obejmuje 80 pokoi z łączną 
liczbą 180 łóżek. Pobyt w hotelu umilają 
gościom również fińska sauna oraz grota 
solna. Korzystne położenie, doskonała ob-
sługa i wyborna kuchnia składają się na 
świetne warunki do odpoczynku, imprez 
rodzinnych i spotkań biznesowych. Przy 
hotelu znajduje się parking strzeżony dla 
samochodów osobowych i autokarów.

Hotel Cargo to bardzo dobry wybór na 
nocleg podczas podróży przez Słubice. 
Oferujemy Państwu atrakcyjne ceny, bli-
skość autostrady, duży strzeżony parking 
oraz restaurację z doskonałą kuchnią. 
Nasza lokalizacja jest idealna do przy-
stanków i relaksu zarówno dla gości in-
dywidualnych jak i grup autobusowych. 
Posiadamy 280 miejsc noclegowych w 
komfortowych pokojach, studio (2+2) i 
apartamentach rodzinnych (z łazienką, 
osobnym WC, TV, internet). Nasz hotel 
jest również przystosowany dla gości 
niepełnosprawnych (2 pokoje i winda). 
Bezpłatny internet bezprzewodowy jest 
dostępny w całym hotelu.

9 10

50 pok. 1-os. / 115 pok. 2-os. / 30 pok. 3-os. /  
55 pok. 4-os. / 4 ap
Standard: 
pok. 1-os.: 33 – 40 € 
pok. 2-os.: 33 – 40 € 
pok. 3-os.: 43 – 45 € 
apartament rodzinny : 50 – 55 €
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie
zwierzęta domowe: 8 € 
śniadanie: 4,50 € 
pełne wyżywienie: do uzgodnienia
parking: bezpłatny 
parking dla rowerów: bezpłatny

13 pok. 1-os. / 50 pok. 2-os. / 20 pok. 3-os. /  
2 pok. 4-osob. / 3 Superior / 2 ap.
pok. 1-os.: od 39 € 
pok. 2-os.: od 48,50 € 
pok. 3-os.: od 58,50 € 
pok. 4-os.: od 65 € 
Superior: od 70 € 
apartament: od 97,50 €
śniadanie: 7 € 
obiad: 12 €
zniżki dla grup

Ratuszowa 3
69 – 210 Lubniewice 
ul. Ratuszowa
Tel. +48 95 7557555
rezerwacja@woinskispa.pl
www.woinskispa.pl

Siedziba firmy: ZWIPB Dionizy Woiński,  
ul Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce

Hotel Woiński Spa ★ ★ ★ ★

Czterogwiazdkowy Hotel Woiński SPA to 
luksusowy obiekt wybudowany w 2012 
roku. Położony jest w Lubniewicach na 
przesmyku dzielącym dwa jeziora, po-
śród sosnowych lasów, w samym sercu 
Pojezierza Lubuskiego. Do dyspozycji 
gości oddano 56 eleganckich i komforto-
wo wyposażonych pokoi, z klimatyzacją, 
bezprzewodowym Internetem, telewizo-
rem LCD oraz łazienką, a także caffee lo-
unge, 2 sale konferencyjne i nowoczesne 
centrum SPA & Wellness. Restauracja a 
la carte uwodzi swym niepowtarzalnym 
klimatem i widokiem na jezioro Lubiąż, 
oferując wyśmienitą kuchnię włoską, 
francuską i regionalne specjały.

11

masaże klasyczne 
gorącymi kamieniami 
Ayurveda po tajsku i azjatycku 
okłady borowinowe 
zabiegi modelujące sylwetkę 
zabiegi antycellulitowe 
mezoterapia bezigłowa 
i wiele innych
Ośrodek położony w regionie wokół  
Frankfurtu i Słubic (w odległości ok. 65 km).

prysznic /WC/ SAT-TV / barek / sejf / ogrzewanie 
podłogowe/ bezpłatny bezprz. internet
pok. 1-os. standard: 66 – 73 € 
pok. 2-os. standard: 71 – 110 € 
Junior Suite (2 os.): 85 – 135 € 
Suite (2 os.): 135 – 183€
W cenę wliczone jest śniadanie oraz dostęp 
do strefy wellness (z basenem, jacuzzi, 
sauną parową, fińską i na podczerwień, 
grotą solną)

Hotel Woiński Spa**** zaprasza rów-
nież do centrum Spa & Wellness, gdzie 
w gabinetach odnowy biologicznej, pod 
profesjonalną opieką specjalistów i dzięki 
starannie dobranym kosmetykom może-
cie oddać się Państwo ściśle wyselekcjono-
wanym zabiegom i rytuałom Spa. Kąpiel w 
basenie, wizyta w grocie solnej, solarium 
czy gimnastyka w Fitness Room przyniesie 
Państwu odprężenie, pozwoli na zachowa-
nie dobrej kondycji fizycznej i będzie do-
skonałym uzupełnieniem zabiegów. Oko-
lica obiektu to również idealne miejsce do 
uprawiania sportów wodnych, wycieczek 
rowerowych i pieszych. W magicznym 
świecie Hotelu Woiński Spa, możecie Pań-
stwo odetchnąć od codzienności, podaro-
wać sobie chwilę luksusu i odprężenia
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Elke Wagner
Humboldtstraße 14 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.  +49 335 23890 
Mobil  +49 152 31728252
pension-am-kleistpark@web.de 
www.pension-amkleistpark.de 

Zoran Culafic
Ziegelstraße 19 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 174 4750603
www.restaurant-pensionbalkan.de/
pension-oderblick.htm

Siedziba firmy: Zoran Culafic,  
Rosa-Luxemburg-Straße 21, 15890 Eisenhüttenstadt

Pensjonat „Am Kleistpark“ Pensjonat „Oderblick“ ★ ★ 

Pensjonat leży w cichym sąsiedztwie na-
przeciw parku Kleista, niecałe 10 minut 
pieszo od centrum miasta. Łatwo doje-
chać do niego również autobusem lub 
tramwajem. Parking, miejsca na rowery, 
przestronne, jasne, pokoje w miłej atmos-
ferze z balkonami, pokoje dla osób niepa-
lących, telewizor i radio w pokoju, barek 
na każdym piętrze.

14 15

Otwarty w 2015 roku pensjonat położony 
jest w centrum miasta, tuż przy promena-
dzie nadodrzańskiej, bezpośrednio przy 
szlaku rowerowym Odra- Nysa. Wszystkie 
pokoje są komfortowo wyposażone – 
do standardu należą  prysznic i WC, te-
lewizor, dostęp do bezprzewodowego 
internetu, biurko i balkon z widokiem na 
Odrę. Jeden z pokojów dwuosobowych 
przystosowany jest dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Goście mogą skorzystać 
z przydomowego bezpłatnego parkingu 
oraz bezpiecznej przechowalni rowerów.

pok. 1-osob./ pok. 2-osob. /  
każdy pokój z balkonem
pok. 1-os.: 45 €  
pok. 2-os.:  58 €
dostawka: 15 € 
zwierzęta domowe: 5 €
śniadanie: 7 € za osob.

pok. 1-osob. / 6 pok. 2-osob. / 3 pok. 1-osob /  
1 pok. rodzinny
pok. 1-os.: 43,50 – 46,50 € 
pok. 2-os.: 70 – 73 € 
pok. 3-os.: 94,50 – 97,50 € 
pok. rodzinny: do uzgodnienia
dostawka: 16 € 
łóżeczko dziecięce: 10 € za dobę
zniżka dla dzieci: do 3 r.ż. bez opłat
zwierzęta domowe: możliwe
śniadanie: w cenie
parking: na obiekcie 
parking dla rowerów: na obiekcie

ul. Grunwaldzka 46 
69 – 220 Ośno Lubuskie
Tel.  +48 95 7576281 

+48 603 603333
rezerwacje@afrodyta-spa.pl
www.afrodyta-spa.pl

Ignacego Daszyńskiego 57  
69-200 Sulęcin 
Tel.  +48 95 7559443
www.kormoran.tv
recepcja@kormoran.tv

Afrodyta Spa & Wellness Resort Hotel Kormoran Resort & SPA ★ ★ ★ ★

Ekskluzywne i urokliwe SPA Afrodyta w 
malowniczym Ośnie Lubuskim emanuje 
spokojem i zmysłowością. Na gości czeka-
ją sauny kwiatowa i fińska, rozświetlony 
basen, 20 ekskluzywnych gabinetów oraz 
domek VIP. SPA oferuje zabiegi Thalgo i 
Ella Bache oraz szeroką gamę specjalno-
ści ayurvedyjskich. Kojące zabiegi ma-
sażystek z Tajlandii i Bali w połączeniu z 
nastrojową muzyką i ekskluzywną wonią 
dotykają zmysłów, odprężają i pozwalają 
zapomnieć o stresie i dodają nowej ener-
gii do życia.

Ośrodek Kormoran , często nazywany 
"rajem dla wędkarzy", znajduje się 45 km 
od Frankfurtu nad Odrą. Posiadamy 300 
miejsc noclegowych w sezonie letnim i 
170 w zimowym. Goście mają do dyspo-
zycji eleganckie, komfortowo urządzone 
pokoje, apartamenty i domki z klimatyza-
cją, WiFi i TV. Dodatkowo oferujemy basen 
zewnętrzny, kryty basen z sauną i jacuzzi, 
solarium, studio masażu, kręgielnie, plac 
zabaw dla dzieci, multimedialne sale 
konferencyjne i minigolf. Dla miłośników 
wędkarstwa dostępne są 3 łowiska. Kor-
moran Resort&Spa jest idealnym miej-
scem dla wszystkich, którzy chcą dobrze 
zjeść i wypocząć.
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29 pok. 2-os. / 23 pokoje rodzinne / ap. /  
12 domków
pok. 2-os.: 53 – 93 € 
pok. rodzinny: 78 – 134 € 
apartament: 77 – 150 € 
domek wakacyjny: 88 – 117 €
dostawka: 15 – 25 €
zniżka dla dzieci:  do 3 r.ż. bez opłat, 

do 6 r.ż. 50 %
zwierzęta domowe: 5 € 
śniadanie: 7,50 €
parking: 4 € 
parking dla rowerów: bezpłatny

Standard: 
5 pok. 1-os. / 14 pok. 2-os. / 2 pok. 3-os. 
Komfort plus: 
4 pok. 1-os. / 12 pok. 2-os. / 2 apartamenty /  
apartament Plus / prysznic / WC
Standard: 
pok. 1-os.: od 48 € 
pok. 2-os.: od 93 € 
pok. 3-os.: od 135 €
Komfort plus: 
pok. 1-os.: od 63 € 
pok. 2-os.: od 115 € 
apartament : od 135 € 
apartament Plus: od 160 €
Ośrodek położony w regionie wokół  
Frankfurtu i Słubic (w odległości ok. 30 km).
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Antje Mattig
Am Winterhafen 2 
15234 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 40077522 
Fax +49 335 40077524
info@pension-ffo.de 
www.pension-ffo.de

Siedziba firmy: AM Antje`s Management UG (haftungs-
beschränkt), Am Winterhafen 2, 15234 Frankfurt (Oder)

Die kleine Pension
Axel Voigt
Sandgrund 9–10
15236 Frankfurt (Oder)
Tel.  +49 335 4014571
Mobil +49 173 6210362
Fax  +49 335 86949251
kleine-pension@web.de
www.kleine-pension.net 

Pensjonat Stadt Frankfurt  ★ ★ Die kleine Pension ★ ★ ★

Z wielką przyjemnością ugościmy Pań-
stwa w naszym pensjonacie w bezpo-
średnim sąsiedztwie szlaku rowerowego 
Odra-Nysa, w spokojnej okolicy dobrze 
skomunikowanej z oddalonym o 2,5 km 
centrum miasta dzięki przebiegającej 
w pobliżu linii tramwajowej. Wszystkie 
pokoje w pensjonacie są jasne i komfor-
towo urządzone, wyposażone w telewizję 
satelitarną. Udany pobyt umilą zwłaszcza 
zamykane pomieszczenie na rowery, bez-
płatny parking, grill, taras, pralka, suszar-
nia oraz wspólna kuchnia.

Trzygwiazdkowy „Mały pensjonat” leży w 
spokojnej okolicy w południowej części 
Frankfurtu. Wybudowany w 2012 roku 
obiekt jest przyjazny rodzinom i rowerzy-
stom (członek sieci Bett&Bike), posiada cer-
tyfikat Service Q- Germany, leży blisko szlaku 
rowerowego Odra-Nysa i drogi św. Jakuba. 
Oferujemy pokoje z balkonami, parking, 
bezpłatny internet, pokoje dla niepalących, 
salę na imprezy rodzinne i szkolenia, ogród z 
grillem. Okolica: 9 km do jeziora Helenesee, 
3 min do przystanku (autobusy i tramwaje 
do centrum miasta, dworca, uniwersytetu, 
kliniki), sąd, Krajowe Centrum Administra-
cyjne i Targi Frankfurckie. Dzieci mile widzia-
ne, zakaz wprowadzania zwierząt, na zamó-
wienie kosmetyczka i pedicure, check-in od 
godz. 14.00, check-out do godz. 10.30
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10 pok. 2-osob.( również jako 1-osob.)
pok. 1-osob.: 42 € 
pok. 2-osob.: 55 € 
dostawka: 13 €  
łóżeczko dziecięce: 5 €
śniadanie: 8 €
parking: bezpłatny 
parking dla rowerów: bezpłatny

pok. 12-osob./ 5 pok. 2-osob. / 1 pok. 3-osob / 
1 pok. 4-osob./3 mieszkania
pok. 1-os.: od 25 € 
pok. 2-os.: od 40 € 
pok. 3-os.: od 60 € 
pok. 4-os.: od 60 € 
mieszkanie: od 70 €
dostawka: 10 € 
łóżeczko dziecięce: 5 €
zniżka dla dzieci: do uzgodnienia
parking: bezpłatny 
parking dla rowerów: bezpłatny
pościel, ręczniki: w cenie
energia elektryczna,  
woda, ogrzewanie: w cenie
pralka / suszarka / wspólna kuchnia

Julia v. Stünzner 
Bed & Breakfast Gutshaus
Gutshaus Sieversdorf 1 
15236 Jacobsdorf OT Sieversdorf
Tel. +49 33608 49087
Fax +49 33608 49328
j.stuenzner@t-online.de 
www.gutshaus-sieversdorf.de

Irene Maire
Kliestower Straße 61 
15234 Frankfurt (Oder)
Tel.  +49 177 2733045
Mobil +49 173 5955805
Fax  +49 335 6800857

Dworek Sieversdorf B & B Pokoje gościnne u rodziny Maire

Zapraszamy Państwa do barokowego 
dworku w pobliżu Frankfurtu nad Odrą, 
w cichej, malowniczej i dobrze skomuni-
kowanej z sąsiednimi regionami Marchii 
Odrzańskiej. Oferujemy komfortowe i 
przestronne pokoje hotelowe, mały apar-
tament, ogród zimowy oraz przepiękny 
barokowy salon, które sprawią, że Pań-
stwa pobyt lub impreza rodzinna będzie 
wyjątkowo udanym wydarzeniem. Za-
praszamy również na regularne koncerty 
muzyki klasycznej i odczyty w barokowym 
salonie literackim. W naszym dworku 
znajduje się również siedziba Szkoły My-
śliwskiej Müllrose. Oferujemy możliwość 
polowania w dwóch własnych obwodach 
myśliwskich.

Pokoje zlokalizowane są bezpośrednio 
przy szlaku rowerowym Odra-Nysa, w 
spokojnej okolicy, niedaleko rezerwatu 
przyrody, raj dla biegaczy i miłośników 
wędrówek, dobrze skomunikowane z 
centrum miasta. Trzy przestronne, jasne 
pomieszczenia z łazienkami można wyna-
jąć osobno (mile widziane) lub w całości 
jako domek letniskowy dla maksymalnie 
10 osób (7 łóżek w standardzie, 3 dostaw-
ki), wspólna kuchnia, salon. Dopuszczalny 
również wynajem długoterminowy. Do 
dyspozycji gości grill i taras, bezpłatny 
parking na posesji.

18 19

1 pok. 1-osob. / 2 pok. 2-osob.
pok. 1-osob.: 25 – 29 € 
pok. 2-osob.: 22 € za osob.
dostawka: do uzgodnienia
pościel, ręczniki: w cenie
energia elektryczna,  
woda, ogrzewanie: w cenie
lodówka / sklep z własnymi produktami

pok. 1-osob / pok. 2-osob / ap. / 
apartament wakacyjny
pok. 1-osob.: 55 € 
pok. 2-osob.: 100 € 
apartament: 130 € 
mieszkanie wakacyjne: 90 €
dostawka: 23 € 
zwierzęta domowe: 4 €
całodzienne 
wyżywienie: do uzgodnienia
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Hansastraße 77
15234 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 62 996
zimmervermietung-hoefs@t-online.de
www.zimmervermietung.hoefs-ffo.de

Pokoje gościnne u Holgera Höfs

Jasne, przyjemne, przestronne pokoje, 
których okna mają rolety i moskitiery. 
Osobna łazienka i kuchnia lub możliwość 
wspólnego z nich korzystania przez gości 
z dwóch pokoi. Śniadanie na życzenie. 
Dla naszych gości przygotowaliśmy basen 
w ogrodzie. Do centrum miasta jedzie się 
stąd autobusem 5 min., a jezioro Helene-
see oddalone jest o 10 km. Do Państwa 
dyspozycji mamy parking przed domem – 
dla aut i rowerów. Pokoje gościnne można 
też wynająć jako mieszkanie(od 6 nocle-
gów, również na najem długoterminowy) 
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pok. 1-osob. / 3 pok. 2-osob. / 2 mieszkania
pok. 1-osob.: od 30 € 
pok. 2-osob.: od 40 € 
mieszkanie: od 60 € 
(mieszkanie na poddaszu dla 2 osob. +  
1 dostawka, mieszkanie na piętrze dla  
4 osób + 1dostawka)
dostawka: 10 € za dobę 
łóżeczko dziecięce: bezpłatne
parking: na obiekcie 
parking dla rowerów: na obiekcie
pościel, ręczniki: w cenie
energia elektryczna,  
woda, ogrzewanie: w cenie
sprzątanie końcowe: w cenie

Brigitte Leu
Stachelbeerweg 8 
15236 Frankfurt (Oder)
OT Markendorf /Siedlung
Tel. +49 335 547253
Fax +49 335 5212840

Siedziba firmy: Brigitte Leu, Stachelbeerweg 5, 
15236 Frankfurt (Oder)

Birgit Frisch 
Lennéstraße 101 
15234 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 178 1328355
info@raatzhaus.de 
www.raatzhaus.de

Pokoje gościnne u Brigitte Leu Apartament wakacyjny „Raatzhaus” F 

Lokalizacja w dzielnicy Markendorf, nie-
daleko kliniki i Niemieckiej Kasy Rento-
wo-Emerytalnej. Dobry dojazd autobu-
sem i tramwajem w 15 minut do centrum 
Frankfurtu. Każdy pokój z telewizorem. 
Do dyspozycji gości również kuchnia. 
Kwatera przyjazna rowerzystom. Spokoj-
na okolica.
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Apartament wakacyjny „Raatzhaus” znaj-
duje się w północnej części śródmieścia, 
nieopodal ewangelickiego Kościoła św. 
Jerzego, w miejscu dobrze skomunikowa-
nym z miejskimi liniami autobusowymi. 
Wystarczy krótki spacer, aby dotrzeć do 
centrum miasta, gdzie czeka na Państwa 
interesująca oferta kulturalna i gastrono-
miczna Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Na 
dwóch kondygnacjach pierwszego piętra 
znajdują się pokoje dwuosobowe i łazien-
ki (zlew, toaleta, prysznic, 1 x wanna) oraz 
mieszkanie z wnęką kuchenną. Pokoje, 
urządzone z myślą zarówno o funkcjonal-
ności jak i o komforcie, z pewnością spełnią 
Państwa oczekiwania. Mieszkają Państwo 
w lokalu dla osób niepalących z możliwo-
ścią palenia na balkonie lub w ogrodzie.

1 apartament wakacyjny
apartament wakacyjny: od 70 €
dostawka: 10 € za osob. 
łóżeczko dziecięce: bezpłatne
parking: bezpłatny 
parking dla rowerów: bezpłatny
pościel, ręczniki: 7 € za osob.
energia elektryczna,  
woda, ogrzewanie: w cenie
sprzątanie końcowe: w cenie
internet bezprzewod.:  w cenie

pok. 1-osob / 4 pok. 2-osob / WC /  
prysznic na piętrze
pok. 1-osob. 
(pok 2-osob jako 1-osob): 22 € 
pok. 2-osob.: 17 € za osob.
parking: na obiekcie
pościel, ręczniki: w cenie
energia elektryczna,  
woda, ogrzewanie: w cenie
sprzątąnie końcowe: w cenie

Gisela Heinrich
Fuchsbau 1 
15236 Frankfurt(Oder)  
OT Markendorf / Siedlung
Tel.  +49 335 5212132
Mobil +49 170 3172321
giselaheinrich@freenet.de 
www.ff-zimmervermietung.de/
gisela-heinrich

Pokoje gościnne u Giseli Heinrich P ✸✸

Dogoda lokalizacja na obrzeżach Frank-
furtu nad Odrą , w dzielnicy Markendorf /  
Siedlung, w pobliżu kliniki i jeziora 
Helenesee, w cichej, spokojnej okolicy. 
Oferujemy pobyt w rodzinnej atmosferze, 
miejsce do grillowania i wypoczynku w 
ogrodzie- w sam raz dla gości szukających 
odprężenia. Rowerzyści mile widziani.
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1 pok. 1-osob / 2 pok. 2-osob
pok. 1-osob.: 22 € 
pok. 2-osob.:  40 €  
po 2-osob.jako 1-osob.: 25 €
dostawka: 15 € 
zniżka dla dzieci:  do uzgodnienia
śniadanie:   4 € (do uzgodnienia 

przy krótkich 
pobytach)

parking: na obiekcie 
parking dla rowerów:  na obiekcie
pościel, ręczniki:  w cenie
energia elektryczna,  
woda, ogrzewanie:  w cenie
sprzątąnie końcowe:  w cenie
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Sabine Linke
Schäferberg 4 
15234 Frankfurt (Oder) / OT Booßen
Tel. +49 33605 52864 
Fax +49 33605 52865
info@gaestewohnung-gartenblick.de 
www.gaestewohnung-gartenblick.de 

Apartament wakacyjny Gartenblick

Mieszkanie dla osób niepalących, poło-
żone w pięknej dzielnicy Booßen z do-
godnym dojazdem przez drogę krajową 
B 5 i autostradę A 12, jak i komunikacją 
miejską z Frankfurtu (przystanek w od-
ległości ok. 3 min.).  Apartament mieści 
się w 100-letniej ceglanej kamienicy po 
kapitalnym remoncie w 2015 roku. Uro-
kliwa atmosfera budynku przypomina 
o historycznych czasach, nie szczędząc 
jednak współczesnych wygód. Oczekują 
na Państwa pobyt nowoczesna łazienka z 
prysznicem, salon z rozkładaną wersalką, 
sypialnia z wygodnym łóżkiem dwuoso-
bowym, aneks kuchenny oraz – znak fir-
mowy – idylliczny ogródek z mnóstwem 
zieleni.
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1 apartament wakacyjny
apartament: od 60 € 
od 3 nocy: 55 €
parking: na obiekcie

Hafenstraße 2 
15234 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 152 22586094
zentrale@marina-winterhafen.com 
www.marina-winterhafen.com

Siedziba firmy: Sportboot-Marina am Winterhafen UG 
(haftungsbeschränkt), Heilbronner Straße 21,  
15230 Frankfurt (Oder)

Marina w Porcie Zimowym26

Frankfurcka Marina „Winterhafen” po-
łożona jest przy 585 kilometrze Odry 
pod współrzędnymi N 52°21.300 / E 
014°33.024. Korzystne położenie ośrod-
ka czyni z niego idealny punkt wyjścia 
dla wycieczek czarterowych oraz wygodną 
i przyjemną krótko- i długoterminową 
bazę noclegową dla posiadaczy łodzi. 
Marina dysponuje 18 miejscami do 
zacumowania łodzi, 7 do zaparkowania  
kampera lub przyczepy kempingowej, 
polem namiotowym oraz domkami. Za-
praszamy na północny koniec promenady 
nadodrzańskiej, skąd warto wyruszać na 
dalszy podbój Dwumiasta nad Odrą - 
Frankfurtu i Słubic.

kamper / przyczepa  
kampingowa: 10 € za noc 
drewniany domek: 9,50 € 
namiot: 5 € 
przyczepa Mariny: 15 € za noc
cumowanie: 1 € za metr
opłata od osos.: 2,50 €  
(dzieci do 12 roku życia – bezpł.)
pościel: 0,50€
psy zawsze mile widziane / otwarte przez cały 
rok / późny dojazd po uprzednim zgłoszeniu 
telef.

Volkhard Weisheit
Seestr. 38 
15236 Frankfurt (Oder) / OT Güldendorf
Tel. +49 171 4824707
volkhard.weisheit@gmx.de 
www.ferienwohnung-schlaubetal.eu

Apartament wakacyjny Eiche

Apartamenty „Eiche” położone są w 
dzielnicy Güldendorf. Na 64 m2 oferują 
możliwość noclegu dla 2-4 osób. Lokal 
składa się z wygodnego, dużego salonu, 
sypialni, w pełni wyposażonej kuchni, 
łazienki z prysznicem i osobnej toalety. 
Z apartamentu mają Państwo dostęp do 
dużego ogrodu z wygodnym miejscem 
do wypoczynku. Od szlaku rowerowego 
Odra-Nysa dzieli nas ok. 5 km
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1 apartament wakacyjny
1–2 noclegi 
dorośli: 25 € / za noc 
dzieci: 10 € / za noc 
od 3 noclegów 
dorośli: 20 € / za noc
zwierzęta domowe: 6 €
pościel, ręczniki: w cenie
energia elektryczna,  
woda, ogrzewanie: w cenie
sprzątąnie końcowe: w cenie
parking: na obiekcie 
parking dla rowerów: na obiekcie
wypożyczenie rowerów /  
jazda konna: do uzgodnienia

ul. Leśna 1b
69-210 Lubniewice
Tel. +48 512 899663
rezerwacje@zielonycypel.pl
www.zielonycypel.pl

Siedziba firmy: Aliff Sp. z o.o. sp.k,  
ul. Wrocławska 3 Smardzów, 56-400 Oleśnica

Ośrodek Zielony Cypel

Zielony Cypel jest położony nad pięknym 
jeziorem Lubiąż wśród malowniczych 
lasów, w miejscowości Lubniewice. Nasz 
ośrodek dysponuje 10 dobrze wyposażo-
nymi domkami z aneksem kuchennym, z 
2 sypialniami, łazienką z prysznicem oraz 
salonem z kominkiem oraz ponad 30 
elegancko wykończonymi apartamenta-
mi, z sypialnią, salonem, z łazienką i ta-
rasem lub balkonem. Ponadto wszystkie 
te obiekty są klimatyzowane. Na terenie 
Zielonego Cypla posiadamy restaurację 
z kuchnią regionalną przy samej plaży i 
jeziorze. Organizujemy przyjęcia, wesela, 
oferujemy pełne wyżywienie. Ponadto 
dysponujemy 2 salami konferencyjnymi, 
wypożyczalnią sprzętu pływającego i pla-
cem zabaw dla dzieci.
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10 domków / 30 apartamentów wakacyjnych
domek typu A: od 85 € za noc 
apartament: od 55 € pro za noc
śniadanie:  od 5 € 
obiad: od 5 € 
kolacja: od 8 €
Ośrodek położony w regionie wokół  
Frankfurtu i Słubic (w odległości ok. 65 km).
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Pro Helenesee  
Betreiber GmbH & Co. Helene See KG
Am Helenesee 2 
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 556660
info@helenesee-ag.de 
www.helenesee.de

Ośrodek nad jeziorem Helenesee: Mały Bałtyk

Dzięki krystalicznie czystej wodzie i cią-
gnącym się kilometrami piaszczystym 
plażom, również dla naturystów, jezioro 
Helenesee ochrzczone zostało przez 
swoich miłośników mianem „Małego 
Bałtyku”. Położone pośrodku sosnowych i 
mieszanych lasów Brandenburgii jezioro  
fascynuje odwiedzających za każdym 
razem na nowo. W czasie jednodniowej 
wizyty lub dłuższego urlopu w naszym 
ośrodku wypoczynkowo-campingowym 
nabiorą Państwo nowych sił, czerpiąc 
pełnymi garściami z natury. Czeka na 
Państwa niezliczona ilość obiektów spor-
towo-rekreacyjnych, imprez i atrakcji, 
szczególnie w okresie letnim! 
Aktualna oferta dostępna pod adresem 
www.helenesee.de.
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camping: od 5 € za dobę/od os.
domek (do 4 os.):  od 49 € za dobę
szalet (do 4 os.):  od 69 € za dobę
parking: 3 € / za dobę
sezon wypoczynkowy: od kwietnia do 
października, sezon główny: od lipca do 
sierpnia oraz w Święto Wniebowstąpienia i 
Zielone Świątki
Recepcja czynna w zależności od pory roku, 
dokładniejsze informacje w na stronie 
internetowej:www.helenesee.de
Osoby przybywające w godzinach wiec-
zornych proszone są o zwracanie uwagi na 
informację umieszczoną na miejscu.
Ośrodek położony w regionie wokół  
Frankfurtu i Słubic (w odległości ok. 12 km).

Z Polsko-Niemiecką Informacją Turystyczną odkryjesz uroki Euro-
pejskiego Dwumiasta! Czy to śladami Heinricha von Kleista, czy na 
średniowiecznych witrażach w Kościele Mariackim, podziwiając  
panoramę z dachu Colllegium Polonicum w Słubicach, aktywnie na 
szlaku rowerowym Odra-Nysa, czy wędrując drogą św. Jakuba. Nasz 
przewodnicy pokażą Ci miejsca atrakcyjne i warte zobaczenia po obu 
stronach Odry.

Dodatkowo oferujemy:
•  pośrednictwo w rezerwacji  

noclegów
•  oferty dla grup
•  sprzedaż pamiątek

Masz jakieś pytania?  
Proszę śmiało nas odwiedzić, 
zadzwonić lub napisać:
Polsko-Niemiecka  
Informacja Turystyczna  
w Domu Bolfrasa
Große Oderstraße 29,  
D-15230 Frankfurt (Oder)                                                                                                                                  

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w 
godz. 10.00–18.00
sob. 10.00–14.00
E-Mail: info@tourismus-ffo.de
www.tourismus-ffo.de
www.facebook.com/Deutsch 
PolnischeTouristInformation

•  przewodniki i mapy turystyczne
•  bezpłatną przechowalnię bagażu
•  stację ładowania rowerów  

elektrycznych

Zarezerwuj tematyczne 
zwiedzanie miasta lub wycieczkę 
rowerową z przewodnikiem

Poznaj historię  
Frankfurtu nad Odrą i Słubic
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1.  Pozycja prawna XXX; zakres obowiązywania posta-
nowień

  W zależności od czasu zawarcia umowy (z uwagi na nowe 
przepisy z zakresu prawa usług turystycznych, które 
wejdą w życie z dniem 01.07.2018, należy odnosić się do 
przepisów określonych zgodnie z regulacją prawną obo-
wiazującą w dniu zawarcia umowy) do zawartych umów 
należy stosować następujące zasady:

1.1  Dla umów zawartych przed 01.07.2018:
a)  XXX jest operatorem stron internetowych oraz wydawcą 

publikacji z katalogiem gospodarzy. Ponadto pośred-
nicząc przy zawieraniu umów o zakwaterowanie XXX 
ma również status biura podróży. W żadnym wypadku 
Jednakże XXX nie jest stroną umowy o zakwaterowa-
nie, która zostanie zawarta po dokonaniu rezerwacji. W 
związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za informa-
cje dostarczone przez gospodarza dotyczące cen i usług, 
za świadczenie samych usług i za ich wady.

b)  Jakakolwiek odpowiedzialność XXX wynikająca z umo-
wy agencyjnej i przepisów ustawowych, w szczególności 
obowiązkowych przepisów dotyczących telemediów i 
handlu elektronicznego pozostaje nienaruszona..

1.2.  Dla umów zawartych po 30.06.2018: 
a)  XXX jest operatorem stron internetowych oraz wydaw-

cą publikacji, katalogów, ulotek lub innych nośników 
drukowanych oraz prezentacji online, o ile pozostaje 
wyraźnie oznaczony jako wydawca / operator.

b)  W zakresie, w jakim XXX pośredniczy przy sprzedaży 
usługi połączonej, na którą składają się zakwaterowanie 
i pomocnicze usługi własne gospodarzy (np. zakwa-
terowanie i wyżywienie), a dodatkowe usługi własne 
gospodarza nie stanowią przy tym znacznej części 
całkowitej wartości tego zestawu usług i nie stanowią o 
istotcie usług tego gospodarza lub samego XXX oraz nie 
są reklamowane jako takowe, XXX ma jedynie pozycję 
pośrednika usług zakwaterowania.

c)  Jako pośrednik XXX ma pozycję dostawcy połączonych 
usług turystycznych, o ile jej działanie wypełnia ustawo-
we przesłanki § 651w BGB definiujące pojęcie połączo-
nych usług turystycznych.

d)  Bez uszczerbku dla obowiązków XXX jako dostawcy 
powiązanych usług turystycznych (w szczególności 
przekazania przewidzianego ustawowo formularza oraz 
ochrony depozytów klientów w przypadku działania XXX 
jako inkasent) oraz konsekwencji prawnych nieprze-
strzegania tych zobowiązań, w przypadku zaistnienia 
warunków określonych w lit. b) lub c) XXX nie jest ani 
organizatorem wycieczek, ani stroną umowy zakwatero-
wania zawartej w toku rezerwacji. W związku z tym nie 
ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone 
przez gospodarza dotyczące cen i usług, za świadczenie 
samych usług i oraz ich wad. Jakakolwiek odpowiedzial-
ność XXX wynikająca z umowy agencyjnej i przepisów 
ustawowych, w szczególności z obowiązkowych przepi-
sów dotyczących usług telekomunikacyjnych i handlu 
elektronicznego, pozostaje nienaruszona.

  W przypadku wszystkich umów, niezależnie od czasu 
zawarcia umowy, zastosowanie mają następujące posta-
nowienia:

1.3.  Niniejsze warunki mają zastosowanie, o ile skutecznie 
uzgodniono, z umowami dla gości, w których podstawą 
rezerwacji są katalogi, katalogi lub oferty zakwaterowa-
nia opublikowane przez XXX na stronach internetowych.

1.4.  Gospodarze zastrzegają sobie prawo do uzgodnienia z 
gośćmi warunków przyjęcia gości innych niż obecne lub 
do zawarcia dodatkowych lub odbiegających umów od 
obecnych warunków przyjęcia gości.

2. Zawieranie umów
2.1.  Dla wszystkich rodzajów rezerwacji obowiązują następu-

jące postanowienia:
a)  Punktem odniesienia dla oferty gospodarza oraz re-

zerwacji gościa są opis zakwaterowania i dodatkowe 
informacje w dokumencie rezerwacji (na przykład ob-
jaśnienia odnośnie klasyfikacji obiektów), o ile gość do 
momentu dokonania rezerwacji miał dostęp do takiego 
opisu.

b)  Czyniąć zadość prawnemu obowiązkowi informacyjne-
mu pouczamy Państwa jako gości, że zgodnie z § 312g 
pkt 2 zd. 1 nr 9 BGB w przypadku sprzedawanych zdalnie 
umów o zakwaterowanie dla gości (przez wykazy, kata-
logi, rozmowę telefoniczną, faksy, e-maile itp.) usługi 
mobilne - SMS, a także radio i telemedia), gościom nie 
przysługuje prawa do odstąpienia, gdyż funkcjonują je-
dynie ustawowe przepisy o nieużywaniu usług wynajmu 
(§ 537 BGB) (zob. także sekcja 6 niniejszych warunków 
dotyczących przyjmowania gości). Jednakże prawo do 
odstąpienia istnieje, jeżeli umowa została zawarta poza 
lokalem przedsiębiorstwa, chyba że ustne ustalenia, 
na których opiera się umowa, zostały poczynione na 
uprzednie zamówienie złożone przez Państwa jako kon-
sumentów; w tym drugim przypadku prawo odstąpienia 
również nie przysługuje.

c)  Gdy rezerwację dokonuje zrzeszenie, stowarzyszenia, 
firma, jednostka administracji publicznej lub inna insty-
tucja, to ona staje się stroną umowy o zakwaterowanie 
i przejmuje wyłączny obowiązek pokrycia zobowiązń 

umownych, nie zaś gość indywidualny, chyba że ten do-
kona rezerwacji wyraźnie w imieniu takiego gościa jako 
jego upoważniony przedstawiciel.

2.2.  W przypadku rezerwacji przeprowadzanych ustnie, tele-
fonicznie, pisemnie, e-mailem lub faksem zastosowanie 
mają następujące zasady:

a)  Przy dokonywaniu rezerwacji gość w sposób wiążący ofe-
ruje gospodarzowi zawarcie umowy o zakwaterowaniu.

b)  Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu przez gościa 
potwierdzenia ze strony gospodarza (potwierdzenie re-
zerwacji). Ponieważ nie wymaga ono określonej formy, 
prawnie wiążące dla gościa i gospodarza pozostają rów-
nież ustne i telefoniczne potwierdzenia. W przypadku 
potwierdzenia rezerwacji drogą ustną lub telefoniczną 
gospodarz z reguły dostarczy gościom bez zbędnej 
zwłoki pisemną kopię potwierdzenia rezerwacji. Nawet 
jeśli gość nie otrzyma jednak odpowiedniej dodatkowej 
pisemnej kopii potwierdzenia rezerwacji po dokonaniu 
rezerwacji ustnie lub telefonicznie, samo pisemne lub 
ustne potwierdzenie potwierdzenie przez gospodarza 
jest prowadzi już do zawarcia wiążącej umowy.

c)  Jeżeli gospodarz złoży gościowi na jego życzenie spe-
cjalną ofertę, stanowi to, niezależnie od powyższych 
postanowień, wiążącą ofertę umowy z gospodarzem dla 
gościa, o ile nie jest to jedynie niewiążąca informacja o 
dostępnych możliwościach i cenie zakwaterowania. W 
takich przypadkach umowa zostaje zawarta bez potrze-
by ponownego jej potwierdzenia przez gospodarza, 
jeśli gość w terminie określonym w ofercie wyrazi na 
nią zgodę bez zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień poprzez 
wyraźną deklarację, wpłatę zaliczki, dokonanie płatno-
ści końcowej lub wykorzystanie zakwaterowania.

2.3.  W odniesieniu do rezerwacji dokonywanych w Interne-
cie obowiązują następujące postanowienia odnośnie 
zawierania umów:

a)  Klikając na przycisk „zarezerwuj z zapłatą“ gość oferuje 
gospodarzowi wiążące zawarcie umowy o nocleg. Gość 
jest niezwłocznie informowany o otrzymaniu rezerwacji 
drogą elektroniczną.

b)  Złożenie oferty przez naciśnięcie przycisku „zarezerwuj 
z płatnością“ nie powoduje powstanie po stronie gościa 
roszczenia o zawarcie umowy o zakwaterowanie zgodnie 
z danymi rezerwacji. Gospodarz może podjąć swobodną 
decyzję o tym, czy przyjmie ofertę zawarcia umowy z 
gościem.

c)  Umowa zostaje zawarta, gdy gość otrzyma potwierdze-
nie rezerwacji.

d)  Jeżeli potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane 
bezpośrednio po rezerwacji gościa poprzez naciśnięcie 
przycisku „zarezerwuj z płatnością“ przez odpowiednią 
prezentację potwierdzenia rezerwacji na ekranie (rezer-
wacja w czasie rzeczywistym), umowa zostaje zawarta 
przez gościa wraz z otrzymaniem i wyświetleniem przez 
niego rezerwacji. W takim przypadku gość ma możli-
wość zapisania i wydrukowania potwierdzenia rezerwa-
cji. Jednak skutecznośc zarawcia umowy o zakwatero-
wanie dla gości nie zależy od tego, czy gość faktycznie 
skorzystał z opcji do przechowywania lub drukowania. 
Co do zasady gość otrzymuje również kopię potwierdze-
nia rezerwacji za pomocą wiadomości e-mail, załącznika 
e-mail, poczty elektronicznej lub faksu. Jednakże otrzy-
manie takiego dodatkowo przesłanego potwierdzenia 
rezerwacji nie jest warunkiem wstępnym dla ważności 
prawnej umowy o zakwaterowanie dla gości.

3.  Ceny i usługi
3.1.  Ceny podane w podstawie dokonania rezerwacji (liście 

noclegów w Informatorze Turystycznym, ofercie, Inter-
necie) są cenami ostatecznymi i zawierają w sobie usta-
wowy podatek VAT oraz wszystkie koszty dodatkowe, o 
ile nie określono tego inaczej w odniesieniu do dodat-
kowych opłat. Niezależnie od tego traktuje się podatek 
uzdrowiskowy / podatek turystyczny, a także opłaty za 
usługi rozliczane według zużycia (np. prąd, gaz, woda, 
drewno opałowe) oraz za usługi opcjonalne i dodatkowe, 
które są zarezerwowane lub wykorzystane na miejscu.

3.2  Zakres usługi, do których zobowiązny jest przyjmujący 
gospodarz, zależy wyłącznie od treści potwierdzenia 
rezerwacji, szczegółów zakwaterowania i usług świad-
czonych przez gospodarza zgodnie z rezerwacją, a także 
wszelkich dodatkowych umów wyraźnie z Państwem 
zawartych.

4. Płatność
4.1.  Termin płatności zaliczki oraz ostateczna płatność zależy 

od umowy zawartej między gościem a gospodarzem i 
należy ją odnotować w potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli 
nie zostało zawarte specjalne porozumienie, cała cena 
zakwaterowania, w tym opłaty za koszty dodatkowe i 
dodatkowe usługi po zakończeniu pobytu, jest płatna i 
płatna na rzecz gospodarza.

4.2.  Gospodarz ma prawo żądać zaliczki w wysokości do 20% 
całkowitej ceny usług noclegowych i dodatkowych usług 
zarezerwowanych po zawarciu umowy, chyba że w od-
niesieniu do kwoty zaliczki indywidualnie uzgodniono 
to inaczej.

4.3.  Gospodarz może pobierać opłaty za późne pobyty i 
dodatkowe usługi (np. posiłki nieuwzględnione w ce-

nie zakwaterowania, wypłaty z minibaru) w przypadku 
pobytów dłuższych niż 1 tydzień po upływie pobytu i 
obowiązująco je fakturować.

4.4.  Płatności w walutach obcych nie są możliwe. Płatności 
kartą kredytową są możliwe tylko po uzgodnieniu z 
gospodarzem lub gdy zaoferuje on je przez ogłoszenie 
w widocznym miejscu. Płatności przelewem bankowym 
nie są możliwe na koniec pobytu.

4.5.  Jeśli gość nie dokona uzgodnionej wpłaty pomimo 
monitu ze strony gospodarza w rozsądnym terminie, 
lub jeśli gość nie dokona w określonym terminie pełnej 
wpłaty, gospodarzowi, jeżeli chce i ma możliwość wyko-
nania zamówionej umownej usługi i jeżeli nie ma praw-
nego lub umownego prawa do jej zatrzymania ze strony 
gościa, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z 
gościem i do zapłaty opłat anulacyjnych zgodnie z ust. 6 
niniejszych warunków.

5.  Przyjazd i wyjazd
5.1.  Przyjazd gościa winien nastąpić o ustalonej godzinie, w 

razie braku odbiegających szczególnych ustaleń najpóź-
niej do godziny 18:00.

5.2.  Gdy gość przybywa później, obowiązują następujące 
zasady:

a)  Gość jest zobowiązany poinformować gospodarza 
najpóźniej do godziny 18:00 lub o ustalonej godzinie 
przyjazdu, jeśli spóźni się lub jeśli chce przesunąć datę 
rozpoczęcia zarezerwowanego zakwaterowania na kilka 
dni pobytu.

b)  Gość jest zobowiązany poinformować gospodarza 
najpóźniej do godziny 18:00 lub o ustalonej godzinie 
przyjazdu, jeśli spóźni się lub jeśli chce przesunąć datę 
rozpoczęcia zarezerwowanego zakwaterowania na kilka 
dni pobytu.

c)  W przypadku, w którym gość nie korzysta z zakwatero-
wania z powodu spóźnionego przyjazdu, obowiązują 
postanowienia dotyczące rezygnacji lub nieprzybycia 
gościa z niniejszych warunków przyjmowania gości. 
Gość nie dokonuje żadnych opłat na rzecz gospodarza za 
takie obłożenie, jeśli gospodarz ma wynikające z umowy 
lub ustawowe powody późniejszego przyjazdu lub nie-
obecności.

5.3.  Zakwaterowanie gościa musi zostać rozliczone w uzgod-
nionym terminie, bez szczególnej umowy, najpóźniej do 
godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Jeśli zakwaterowanie nie 
zostanie opuszczone na czas, gospodarz może zażądać 
odpowiedniej dodatkowej płatności. Gospodarz zastrze-
ga sobie prawo do dochodzenia roszczeń ze szkód wtór-
nych wywołanych przez gościa. Roszczenie dotyczące 
korzystania z udogodnień firmy noclegowej gospoda-
rza po godzinie 12.00 w dniu wyjazdu istnieje tylko w 
przypadku odpowiedniego ogólnego powiadomienia 
gospodarza lub umowy zawartej w tym indywidualnym 
przypadku.

6. Odstąpienie od umowy oraz nieprzybycie
6.1.  W przypadku odwołania lub nieprzybycia gościa rosz-

czenie gospodarza o zapłacenie uzgodnionej ceny poby-
tu, w tym części gastronomicznej i opłat za dodatkowe 
usługi, pozostaje nienaruszone. Nie dotyczy to przypad-
ku, w którym gość umówił się indywidualnie z gospo-
darzem na prawo odstąpienia od umowy, a gospodarz 
otrzyma w odpowiednim czasie oświadczenie gościa 
o skorzystaniu z tego bezpłatnego, niewymagającego 
żadnej szczególnej formy prawa odstąpienia.

6.2.  Gospodarz będzie dążył do ponownego wykorzystania 
miejsca zakwaterowania w ramach zwykłej działalności, 
bez konieczności podejmowania szczególnych wysiłków 
i biorąc pod uwagę szczególny charakter zarezerwowa-
nego miejsca zakwaterowania (na przykład pokoje dla 
niepalących, pokoje rodzinne).

6.3.  Jeżeli w okresie zarezerwowanym przez gościa możliwe 
jest inne obłożenie, gospodarz w razie powołania się na 
roszczenie spod nr. 6.1 odlicza od roszczenia dochód 
uzyskany z takiego innego użytkowania, a jeżeli inne 
obłożenie nie jest możliwe, odlicza przynajmniej zaosz-
czędzone koszty.

6.4.  Zgodnie z uznanymi w orzecznictwie wartościami pro-
centowymi dla oceny zaoszczędzonych wydatków, gość 
jest w razie konieczności zobowiązany, przy uwzględnie-
niu uzyskanych przez gospodarza kwot, o których mowa 
gospodarzowi zgodnie z ust. 6.3, do pokrycia następują-
cych kwot, w każdym przypadku w oparciu o całkowitą 
cenę usług zakwaterowania (w tym wszystkie dodatkowe 
koszty), ale bez uwzględnienia opłat za usługi spa:

 ∙  Przy apartamentach wakacyjnych/ 
zakwaterowaniu bez wyżywienia 90%

 ∙ Przy zakwaterowaniu ześniadaniem 80%
 ∙  Przy zakwaterowaniu  

ze śniadaniem i obiadokolacją 70%
 ∙  Przy zakwaterowaniu z  

całodziennym utrzymaniem 60%
6.5.  Gość wyraźnie zastrzega sobie prawo do udowodnienia 

gospodarzowi, że zaoszczędzone wydatki są znacznie 
wyższe niż powyższe potrącenia lub że usługi zakwa-
terowania lub inne usługi zostały wykorzystane gdzie 
indziej. W przypadku takiego dowodu gość jest zobo-
wiązany jedynie do zapłaty odpowiednio niższej kwoty.

6.6.  Zdecydowanie zaleca się, aby gość zawarł polisę ubez-
pieczeniową od rezygnacji z podróży.

6.7.  Odstąpienie od umowy musi być skierowane bezpośred-
nio do gospodarza w przypadku wszystkich rezerwacji i 
powinna być, w interesie gościa, sporządzona w formie 
pisemnej.

7.  Obowiązki gościa; wypowiedzenie umowy przez go-
ścia

7.1.  Gość jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu 
domu i nieruchomości, który zostały mu przedłożony 
lub który wynikaja z umieszczonych w widocznym miej-
scu instrukcji, o ile gość ma rozsądną możliwość zwróce-
nia na nie uwagi.

7.2.  Gość jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić gospo-
darza o wszelkich usterkach i usterkach oraz zażądać ich 
usunięcia. Zaniechanie takiego zawiadomienia w spo-
sób zawiniony skutkuje częściową lub całkowitą utratą 
tych roszczeń.

7.3.  Gość może rozwiązać umowę tylko w przypadku istot-
nych wad lub zakłóceń przy świadczeniu umówionej 
usługi. Powiadamiając gospodarza o wadach, gość wy-
znacza mu rozsądny termin na ich usunięcie, chyba że 
ich usunięcie jest niemożliwe, odmawia go gospodarz 
lub obiektywnie uzasadnione jest rozwiązanie umowy 
bez okresu wypowiedzenia ze względu na szczególny, 
ropoznawalny dla gospodarza interes obiektywnie uza-
sadniający odstąpienie lub sprawiający, że nie można 
obiektywnie domagać się od gościa kontynuacji jego 
pobytu.

7.4.  Zwierzęta domowe mogą być przywożone i kwaterowa-
ne tylko w przypadku wyraźnej zgody, jeśli gospodarz 
przewiduje tę opcję w swojej ofercie. Gość jest zobo-
wiązany do przedstawienia prawdziwych informacji na 
temat gatunku i rozmiaru zwierząt. Naruszenie tego 
postanowienia może upoważnić gospodarza do nadzwy-
czajnego rozwiązania umowy zakwaterowania gościa.

8. Ograniczenie odpowiedzialności za szkody
8.1.  Wyłączenie umownej odpowiedzialności gospodarza 

kwatery na podstawie § 536a BGB za szkody, które nie 
wynikają z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, jest 
wykluczone, chyba że przyczyną jest umyślne lub rażące 
zaniedbanie naruszenia obowiązków przez gospodarza, 
jego przedstawiciela prawnego lub osoby, z której po-
mocy korzysta przy wypełnianiu swojego zobowiązania.

8.2.  Ostateczna odpowiedzialność gospodarza za przedmio-
ty wniesione do wynajętego lokalu zgodnie z § 701 i 
nast. BGB pozostaje nienaruszona.

8.3.  Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia 
w świadczeniu zewnętrznych usług przez osoby trzecie 
w trakcie pobytu (na przykład wycieczki, bilety wstępu, 
bilety na usługi transportowe, imprezy sportowe, wizyty 
teatralne, wystawy itp.). To samo dotyczy usług stron 
trzecich, które są organizowane przez gospodarza wraz 
z rezerwacją zakwaterowania, o ile zostały one wyraźnie 
oznaczone jako usługi zewnętrzne w zaproszeniu do 
składania ofert lub potwierdzeniu rezerwacji.

9.  Alternatywne formy rozstrzygania sporów; wybór 
porządku prawnego i właściwość sądu

9.1.  Odnośnie alternatywnych sposobów rozstrzygania 
sporów konsumenckich XXX i gospodarz wskazują, że 
ani XXX, ani gospodarz nie są obecnie zaangażowani w 
dobrowolne postępowanie rozstrzygania sporów kon-
sumenckich. Jeśli uczestnictwo w procedurze rozstrzy-
gania sporów konsumenckich stanie się obowiązkowe 
dla XXX lub gospodarza po wydrukowaniu niniejszych 
warunków ogólnych kwaterowania, gość zostanie o tym 
odpowiednio poinformowany. W odniesieniu do wszyst-
kich umów o świadczenie usług pośrednictwa i hote-
larskich zawieranych w handlu elektronicznym należy 
odnieść się do europejskiej platformy internetowego 
rozstrzygania sporów: http://ec.europa. eu/consumers/
odr/.

9.2.  Stosunek umowny między gospodarzem a gościem pod-
lega wyłącznie prawu niemieckiemu. To samo dotyczy 
innego stosunku prawnego.

9.3.  Gość może pozwać gospodarza tylko w przed sądem 
(organem itp.) właściwym dla siedziby gospodarza.

9.4.  Włąściwość sądowa w sprawach skarg gospodarza 
przeciwko gościowi rozstrzyga się wyłącznie w oparciu 
o miejsce zamieszkania gościa. W przypadku powództw 
przeciwko gościom prowadzącym działalność handlową, 
osobom prawnym podlegającym prawu publicznemu 
lub prywatnemu lub osobom, które mają stałe miejsce 
zamieszkania za granicą lub zwykle zamieszkują za 
granicą lub których miejsce zamieszkania lub miejsce 
zwykłego pobytu nie są znane w chwili wniesienia skargi 
właściwym sądem jest sąd, na którego obszerze właści-
wości znajduje się siedziba gospodarza.

9.5.  Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w przy-
padku i w zakresie, w którym do umowy stosuje się ob-
ligatoryjne przepisy Unii Europejskiej lub inne przepisy 
międzynarodowe.

Szanowni Państwo,
Doceniamy Państwa zainteresowanie rezerwacją noclegów u gospodarza we 
Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. W przypadku zawarcia umowy o zakwaterowa-
nie zarówno gospodarz jak i Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna, oddział 
Marketing Miejski / Turystyka spółki Messe und Veranstaltungs GmbH Frank-

furt (Oder) przy Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt nad Odrą – nazywane dalej 
w skrócie „XXX” – włożą największy wysiłek i doświadczenie w to, aby Państwa 
pobyt był jak najbardziej komfortowy. Celowi temu służą również wyraźne post-
anowienia dotyczące Państwa praw i obowiązków jako gości oraz praw i obo-
wiązków Państwa w postaci następujących ogólnych warunków przyjęcia gości. 

Niniejsze warunki zakwaterowania, o ile uzgodnione skutecznie, staną się inte-
gralną częścią umowy o zakwaterowanie dla gości, która w przypadku podjęcia 
rezerwacji zostanie zawarta między Państwem a Państwa gospodarzem. Przed 
dokonaniem rezerwacji prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami.

WARUNKI OGÓLNE KWATEROWANIA GOŚCI I ZWIĄZANEGO Z TYM POŚREDNICTWA
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EUROPEJSKIE 
DWUMIASTO

NAD ODRĄ

www.slubice.plwww.frankfurt-oder.de

NASZE DWUMIASTO,
TWOJA EUROPEJSKA PERSPEKTYWA

MIESZKAJ, UCZ SIĘ I PRACUJ 
W SŁUBICACH 

I FRANKFURCIE NAD ODRĄ
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RODZINNE CENTRUM ROZRYWKI

                 · 500 m2 powierzchni
               · labirynty z elementami
            · parku linowego
         · kącik malucha
· strefa rodzica z kawiarnią

Pn-Pt 14.00-20.00   ·   So-Nd 10.00-20.00
69–100 Kunowice
ul. Dworcowa 28
Tel. +48 884 390651

f/usmiechnietaplaneta
kontakt@usmiechnieta-planeta.pl
www.usmiechnieta-planeta.pl

Zabawa
BEZ

GRANIC!

©
 W
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d
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lf

    Przyjazne środowisku i atrakcyjne w zakresie usług  
wysokiej jakości MPK.Wszystkie autobusy na gaz ziemny.  

Najczystszy tabor MPK w Europie.

Tramwaje Historyczne Frankfurt(Oder) e.V.
Organizacja okazjonalnych przejazdów 
zabytkowym tramwajem

Informacja
Doradztwo

Biuro rzeczy 
znalezionych

Biuro Obsługi Klienta  
Heilbronner Straße
naprzeciwko Oderturm
15230 Frankfurt (Oder)

Czynne:

pon.-pt.
od 8.00 do 18.00 

Tel.: +49 335 535206
Fax: +49 335 5003890
kundenzentrum@svf-ffo.de
www.svf-ffo.de

KalendarzWYDARZEŃ

www.bezGRANIC.eu

Wydarzenia 
kulturalne i imprezy w 

Słubicach i  
Frankfurcie nad Odrą  

w jednym  
miejscu:

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyje Sp.z o.o. Frankfurt nad Odrą
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Besuchen sie uns im Bolfrashaus
  Deutsch-Polnische  

Tourist-Information
Große Oderstraße 29, 15230 Frankfurt (Oder) 
Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr
Tel. +49 335 610080-0 
info@tourismus-ffo.de
www.tourismus-ffo.de
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Bahnhof wird nicht regelmäßig bedient

Fernbahnhof

Barrierefreier Zugang/Aufzug zum 
Bahn-Regionalverkehr

Zugang über Rampe zu den Haltestellen,

zur Tramhaltestelle in Pfeilrichtung,
zur Bushaltestelle in Pfeilrichtung

Park-und-Ride-Möglichkeit

Information

Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg GmbH
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin
 O (030) 25 41 41 41

Stadtverkehrsgesellschaft mbH (SVF)
Böttnerstraße 1, 15232 Frankfurt (Oder)
 O (0335) 56 48 60

Über die Verkehrszeiten 
informieren Sie sich bitte 
in den Fahrplänen
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Straßenbahnlinie mit Haltestelle, Haltestelle 
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Müllrose, Sportplatz 

Müllrose, Pflegeheim B87

Müllrose,
Mixdorfer Str.

Georgental,
Post

Georgental

Carthausplatz

Neuberesinchen
     Bahnhof

Mühlental

Witzleben-
str.

Messering     

Kleistpark

Fuchsweg 

Garten-
      str.

  d

  d

Ikarusstr.

Am 
Wildpark

EuroCamp

Malchow, Forstereiweg

Rosengarten,
Waldstr.

Rosengarten,
Weidenweg

Hohenwalde,Kreuzung

Perleberger Str.

Neuberesinchen

Gertraudenkirche

Plac Bohaterów

Dworzec Autobusowy
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Bahnhof wird nicht regelmäßig bedient

Fernbahnhof

Barrierefreier Zugang/Aufzug zum 
Bahn-Regionalverkehr

Zugang über Rampe zu den Haltestellen,

zur Tramhaltestelle in Pfeilrichtung,
zur Bushaltestelle in Pfeilrichtung

Park-und-Ride-Möglichkeit

Information

Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg GmbH
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin
 O (030) 25 41 41 41

Stadtverkehrsgesellschaft mbH (SVF)
Böttnerstraße 1, 15232 Frankfurt (Oder)
 O (0335) 56 48 60

Über die Verkehrszeiten 
informieren Sie sich bitte 
in den Fahrplänen

 d

*

Legende

Straßenbahnlinie mit Haltestelle, Haltestelle 
nur in Pfeilrichtung und Endhaltestelle

Buslinie mit Haltestelle, Haltestelle nur in 
Pfeilrichtung und Endhaltestelle

Linie des Ersatzverkehrs mit Bussen mit 
Haltestelle und Endhaltestelle

Regional-Buslinie mit Haltestelle, Haltestelle 
nur in Pfeilrichtung und Endhaltestelle

Linie des Bahn-Regionalverkehrs mit Bahnhof 
und Endbahnhof

969

981

2
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Berlin Stadtbahn
          Brandenburg Hbf

Berlin Stadtbahn
       Magdeburg Hbf

Frankfurt (Oder)  
Liniennetz Stadtverkehr 
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SKRÓTY / KLASYFIKACJA / IMPRESSUM

Wędkowanie

Balkon

Bar

Dostosowane dla 
niepełnosprawnych
Częściowo dostosow. 
dla niepełnosprawnych

Wypożyczalnia łodzi

Kawiarnia

Kamping

Płatność kartą

Miejsce na rowery

Wypożyczalnia rowerów

WYdAWcA  
Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna,  
dział Messe und Veranstaltungs GmbH 
info@tourismus-ffo.de
www.tourismus-ffo.de
TEKSTY Linda Pickny
KONcEPCJA Tomasz Pilarski, Aneta Szcześniewicz
REALIZACJA, KOREKTA Tomasz Pilarski, Aneta 
Szcześniewicz, Elisabeth Latta, Agnes Markwart, 
Beata Bielecka
PRoJEKT I SKłAd gRAFICzNY 
Möller Medienagentur
dRUK Möller Druck & Verlag
oPRACOWANIE KARTOgRAfIcZnE  
Dirk Bloch/BLOCHPLAN 
ZdjęCIA Artur Kozłowski, Joanna Korbus, Toni 
Feist/ www.lookatvonoben.de, Agnieszka Woźna, Visit 
Zielona Góra , Piotr Chara, Jürgen Sobeck, Uniwerystet 
Europejski Viadrina-dział prasowy, Theater am Rand, 
Christopher Kadetzki, Urząd Miejski w Kostrzynie nad 
Odrą, Jarosław Wnorowski, Urząd Miejski w Lubnie-
wicach, Urząd Miejski w Łagowie, SVF mbH Frankfurt 
(Oder), Uśmiechnieta Planeta, Aneta Szcześniewicz, 
Möller Medienagentur, shutterstock, pixabay

WAŻnE AdRESY

Kościół Mariacki
Oberkirchplatz 1, 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 22442

Kościół św. Gertrudy
Gertraudenpl. 6, 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 38728013

Forum Kleista
Messe und Veranstaltungs GmbH
Platz der Einheit 1, 
15230 Frankfurt (Oder)
Tickethotline: +49 335 4010120
 
Muzeum Kleista
Faberstraße 6 – 7, 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 3872210
 

Rodziny mile widziane

Garaż

Ogród/park

Serwis bagażowy

Golf

Przystań

Zwierzęta domowe

Kręgle

Klimatyzacja

Kosmetyczka

Karty kredytowe

Solarium

Surfing

Codzienna prasa
Pomieszczenia 
konferencyjne

Nurkowanie

TV

Pełne wyżywienie

Strefa wellness

WI-FI

Pole namiotowe

Całodobowa recepcja

Gwiazdki świadczące o standardzie obiektu odpowiadające kryteriom danego kraju. Wyszczególnione gwiazdki odpowiadają systemowi klasyfikacji Niemiec-
kiego Związku Hoteli i Restauracji (DEHOGA), Niemieckiego Związku Turystycznego(DTV) oraz Urzędów Marszałkowskich w Polsce. Usługodawcy nieposiadający 
oznaczenia gwiazdkami nie uczestniczyli w tej dobrowolnej klasyfikacji. Nie oznacza to jednak automatycznie, że ich standard usług/wyposażenia jest uboższy.

  proste i praktyczne wyposażenie
  ładne i pryktyczne wyposażenie , komfort
   ładne i praktyczne wyposażenie o  

podwyższonym standardzie
   wysokiej jakości standard, dodatkowy serwis 

usług

★   TOURIST ➝ Pokoje z podstawowym wyposażeniem
★ ★    STANDARD ➝ Pokoje z wygodnym, standardowym 

wyposażeniem
★ ★ ★   KOMFORT ➝ Pokoje o podwyższonym standardzie
★ ★ ★ ★    FIRST CLASS ➝ Pokoje o bardzo wysokim standardzie 
  SUPERIOR ➝ Dodanie słowa „Superior” dodatkowo 

identyfikuje tych usługodawców, którzy oferują 
szczególnie wysoki poziom usług w swojej kategorii

 hotel

 pensjonat

 pokoje gościnne

 apartamenty

 camping

HOTELE I PENSjONATY dTV-SySTEm KLASYFIKACJI NIEMIECKIEgO 
ZwIąZKU TuRYSTycZnEgo, doTycZY doMKÓW 
do wynAJEcIA I PoKoI gośCINnycH

Miejsce do leżakowania

Winda

Masaż

Parking

Basen

Jazda konna

Restauracja

Sauna

W pobliżu jeziora

Żeglowanie

Miejsce do siedzenia

Brandenburskie Muzeum 
Krajowe Sztuki Nowoczesnej
Rathaushalle, Marktplatz 1,
Packhof, C.-Ph.-E.-Bach-Straße 11,
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 28395910
 
Państwowa Orkiestra 
Brandenburska
Konzerthalle „C.Ph.E. Bach“
Lebuser Mauerstr. 4,
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 5527300

Kabaret „Die Oderhähne”
Marktplatz 3,
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 23723
 
Teatr Śmiechu
Puppen- und Schauspiel e. V.
Ziegelstraße 31,
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 6801695

Theatr Frankfurt/ 
Theater im Schuppen
Sophienstraße 1, 
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 64957
 
Miejski Słubicki Ośrodek 
Kultury Galeria OKNO
Ul. 1 Maja,  
69-100 Słubice
Tel. +48 95 7582439

Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1,
69-100 Słubice
Tel. +49 335 5534166800

SOSIR 
Słubicki Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji
Ul. Sportowa 1,  
69-100 Słubice
Tel. +48 95 7582501
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Przyjmujemy 

zamówienia 

na imprezy 

okolicznościowe 

i spotkania 

klasowe, dla grup 

wycieczkowych 

oraz na spotkania 

biznesowe

przy promenadzie nad
 Odrą

   Zapraszamy na  

         bog
ate menu wokół motywu 

        ziemniaka!

Am Holzmarkt 7 | Przy promenadzie nad Odrą | 15230 Frankfurt (Oder)
Telefon +49 335 530747 | www.frankfurter-kartoffelhaus.de




