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Informacja prasowa 

German.Local.Culture. 

Segment tematyczny „Zielona turystyka”  

Zrównoważona oferta miejsko-wiejska 
 

Nawet w czasach pandemii regiony wokół niemieckich metropolii oferują wiele możliwości 

połączenia zrównoważonego urlopu z atrakcjami wycieczek po mieście. German.Local.Culture. 

pokazuje tę różnorodność w segmencie tematycznym „Zielona turystyka”. Podróżujący po 

Niemczech mają do czynienia z rozległymi parkami i terenami zielonymi, ale także z historią kultury 

i żywą atmosferą miejsca. Lokalne tereny rekreacyjne kuszą tuż za bramami miasta. Zbliżenie 

ośrodków miejskich i regionów wiejskich – również dzięki dogodnym ofertom komunikacyjnym – 

stwarza nową jakość wrażeń z wakacji: noclegi w mieście i obcowanie z naturą na wsi, albo 

odwrotnie – wakacje w regionach wypoczynkowych i wypady do atrakcji turystycznych miasta.  

Rekreacja i przygoda w niemieckich lasach  

Niemcy są jednym z najgęściej zalesionych krajów w Europie: prawie jedną trzecią powierzchni 

pokrywają lasy. Od Zagłębia Ruhry po wyżynny Sauerland, od Kolonii po górzysty Eifel czy w 

regionie Ren-Men po góry Taunus – wszystko leży blisko siebie. Zielone siedlisko oferuje 

zwiedzającym wiele możliwości: osoby marzące o ciszy i spokoju mogą naładować akumulatory 

podczas leśnych medytacji, a żądne przygód odkrywać górne partie lasu na ścieżkach w koronach 

drzew lub w leśnych parkach linowych. Ciekawych informacji udzielają muzea leśne i leśniczówki 

oraz centra turystyczne w parkach narodowych. Leśniczowie w różnych regionach zapraszają gości 

do odkrywania tajemniczego świata lasu. 

 

Miejsca mocy 

Około jedna trzecia powierzchni stałego lądu Niemiec jest objęta szczególną ochroną pod postacią 

narodowych parków krajobrazowych. Odpowiedzialne i świadome podejście do bogactwa natury 

pozwala również turystom doznać zupełnie nowego przeżycia. Miejsca wyróżniające się 

geograficznie, takie jak brzegi rzek czy skały, często występują w mitach i legendach i są przez wielu 

uważane za miejsca mocy. Przykładem są skały Externsteine w Westfalii lub należąca do 
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archeologicznego szlaku turystycznego Himmelswege (niebiańskie ścieżki) Nebra, w której 

znaleziono słynny na cały świat dysk z mapą nieba pochodzący z epoki brązu, czy groby 

megalityczne z okresu neolitu w Everstorfer Forst w Meklemburgii. Również piaskowcowe klify w 

Parku Narodowym Szwajcaria Saksońska w pobliżu Drezna od wieków inspirują ludzi – tutaj, w 

swoim osobistym miejscu mocy, biowizjoner Sven-Erik Hitzer przekształca przygraniczną wioskę 

Schmilka w zrównoważoną wioskę wakacyjną.  

Czy da się przejść przez morze (boso)? 

Rozległe Morze Wattowe na Morzu Północnym jest największym na świecie zwartym obszarem 

osuchów. Kiedy woda ustępuje podczas odpływu, spacerowicze mogą razem z ekspertami boso 

poznawać ten osobliwy krajobraz i jego mieszkańców: kraby kieszeńce, piaskówki i sercówki, a także 

liczne gatunki ptaków. Do odkrycia są również  Halligen - małe, zamieszkałe wysepki bagienne, z 

których część jest całkowicie zalewana podczas przypływów sztormowych. Z północnoniemieckich 

obszarów metropolitalnych Hamburga i Bremy można w krótkim czasie dotrzeć na wybrzeże Morza 

Północnego. 

Wybór propozycji turystycznych opracowany we współpracy z regionalnymi organizacjami 
marketingowymi 16 niemieckich krajów związkowych: 
 

Badenia-
Wirtembergia 

Pięknie położone u podnóża Schwarzwaldu eleganckie uzdrowisko i 
międzynarodowa metropolia sztuki i kultury Baden-Baden zachwyca wymagających 
gości z całego świata. 
https://www.tourismus-bw.de/regionen-und-staedte/staedte-des-suedens  
 

Bawaria Instruktorka kąpieli metodą Kneippa, Angela Hofer w Bad Wörishofen udziela porad 
w oazie spa na terenie klasztoru, gdzie kiedyś sam Sebastian Kneipp brał prysznic. 
https://www.bavaria.by/experiences/spas-and-health-resorts/kneipp-therapy-in-
bavaria/bad-woerishofen/  
 

Berlin Legendarne lotnisko w środku miasta, rozsławione przez blokadę Berlina 
Zachodniego, jest teraz ogromnym placem zabaw pełnym przygód. Świetne miejsce, 
aby się wyładować i poznać prawdziwy Berlin. 
https://www.visitberlin.de/en/tempelhofer-feld-tempelhof-field  
 

Brandenburgia Niedaleko od stolicy kraju związkowego Poczdamu turyści poznają rzeczywistość 
samowystarczalnej energetycznie wioski Feldheim / Treuenbrietzen w regionie 
Fläming. https://nef-feldheim.info/  
 

Brema Park zdrowia Speckenbüttel na północy Bremerhaven oferuje 70 hektarów 
powierzchni rekreacyjnej: z kąpieliskiem Kneippa, motoparkiem, ścieżką fitness, 
bieżnią, boiskiem do gry w bule, trawnikami i jeziorem z fontanną. 
https://www.bremerhaven.de/en/leisure-culture/recreation-in-nature/fitness-and-
wellness-park-of-speckenbuettel.27425.html  
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Hamburg Na nadłabskiej plaży Oevelgönne urlopowicze z miasta mogą rozłożyć się na leżaku 
w środku metropolii, usiąść z piwem lub pograć w siatkówkę. 
https://mediaserver.marketing.hamburg.de/media/?mediaId=29BBC9F3-167F-
4FBE-8A89A4A3F50215DB 
 

Hesja Z najwyższego szczytu Hesji, Rhön, widok sięga daleko w dal. Nowa wioska 
wakacyjna wyróżnia się szczególnie zrównoważonym gospodarowaniem. 
https://www.hessen-tourismus.de/de/100-lieblingsorte/feriendorf-wasserkuppe/  
 

Meklemburgia-
Pomorze Przednie 

Oceanarium w Stralsundzie – nowoczesne muzeum morskiej historii, teraźniejszości 
i przyszłości w historycznym mieście hanzeatyckim. Most kolejowo-drogowy 
Rügendamm łączy miasto bezpośrednio z największą wyspą Niemiec Rugią. 
www.off-to-mv.com/en/destinations/a-ozeaneum-stralsund  
 

Dolna Saksonia Miasto rezydencyjne Celle posiada największy w Europie zespół domów z muru 
pruskiego; wyróżnione tytułem „Zrównoważony Cel Turystyczny” przez TourCert. 
www.celle.de  
 

Nadrenia 
Północna-
Westfalia 

Siedmiogórze koło Bonn ze Smoczym Zamkiem (Drachenburg) na Smoczej Skale 
(Drachenfels). www.nrw-tourism.com/the-wild-siebengebirge  
 

Nadrenia-
Palatynat 

Szlak rowerowy wzdłuż Renu przebiega przez ważne duże miasta: Spirę, 
Ludwigshafen, Wormację, Moguncję i Koblencję. W mniejszych miejscowościach 
typowe gospody winne kuszą do robienia regularnych postojów na degustacje win.   
https://www.koblenz-touristik.de/rhein/radfahren/rheinradweg.html  
 

Saarland Świetliste lasy, ukryte sadzawki, naturalne ścieżki, szemrzące strumyki, polany 
porośnięte paprociami lub pełne przygód skały – a podczas wędrówek po stołach 
wyśmienita regionalna kuchnia. https://www.urlaub.saarland/Reisethemen/wandern  
 

Saksonia Dolina Łaby jest wyjątkowym połączeniem natury i kultury, można ją zwiedzać 
komunikacją publiczną, rowerem, pieszo, drogą wodną i oczywiście pojazdem 
mechanicznym – Szwajcaria Saksońska, zamki i pałace, miasta (Pirna, Drezno, 
Radebeul, Miśnia), winnice i wspaniałe nadłabskie łąki. 
www.elbe-cycle-route.com/discover/nature-along-the-elberadweg/  
 

Saksonia-Anhalt U wrót Dessau – dawnej siedziby fabryki samolotów Junkers, a także Bauhausu – 
leży historyczne Królestwo Ogrodów, które można zwiedzać na rowerze lub łodzią. 
www.gartenreich.de/en/  
 

Szlezwik-Holsztyn Bałtycka zatoka Schlei jest certyfikowana jako zrównoważony cel turystyczny. 
Zwiedzający ten region odkrywają urokliwe małe miasteczka, takie jak Szlezwik, 
Kappeln czy Arnis. https://www.ostseefjordschlei.com/  
 

Turyngia We wpisanym w poczet światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO regionie 
Wartburg-Hainich, położonym między dolinami rzek Unstrut i Werra, unikalna w skali 
Niemiec wioska dzikich kotów w Hütscheroda, ścieżka w koronach drzew ponad 
szczytami Hainich i również należący do światowego dziedzictwa UNESCO zamek 
Wartburg znajdują się tylko o krok od siebie. www.kultur-liebt-natur.de/en/ 

 

mailto:dzt@ahk.pl
https://mediaserver.marketing.hamburg.de/media/?mediaId=29BBC9F3-167F-4FBE-8A89A4A3F50215DB
https://mediaserver.marketing.hamburg.de/media/?mediaId=29BBC9F3-167F-4FBE-8A89A4A3F50215DB
https://www.hessen-tourismus.de/de/100-lieblingsorte/feriendorf-wasserkuppe/
http://www.off-to-mv.com/en/destinations/a-ozeaneum-stralsund
http://www.celle.de/
http://www.nrw-tourism.com/the-wild-siebengebirge
https://www.koblenz-touristik.de/rhein/radfahren/rheinradweg.html
https://www.urlaub.saarland/Reisethemen/wandern
http://www.elbe-cycle-route.com/discover/nature-along-the-elberadweg/
http://www.gartenreich.de/en/
https://www.ostseefjordschlei.com/
http://www.kultur-liebt-natur.de/en/


www.germany.travel 

 
 

Niemiecka Centrala Turystyki 
c/o Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa 
ul. Miodowa 14 
00-246 Warszawa 

 
 

Tel. +48 22 53 10 528 
Fax +48 22 53 10 688 
dzt@ahk.pl 
www.germany.travel 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:dzt@ahk.pl

