
SZLAK WINNY
133 km 14 godzin 5 PLN

WSKAZÓWKA
Podróż rozpocznij w Trzcielu 
położonym nad rzeką Obrą. Następnie 
wjedź na autostradę na SPO Trzciel 
i kieruj się na Świecko aż do zjazdu 
SPO Jordanowo. Jadąc cały czas 
na południe, w stronę Cigacic 
dojedziesz do Portu Cigacice. 
Następnie odwiedź Lubuskie Centrum 
Winiarstwa w Zaborze, potem zwiedź 
Zieloną Górę z urokliwą starówką. 
Niedaleko centrum czekają Ruiny 
Pałacu w Zatoniu oraz Muzeum 
Etnograficzne w Ochli, skąd możesz 
udać się do ostatniego punktu trasy 
– Drzonowa. 
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Można podziwiać w niej ok. 150 gatunków roślin 
ze strefy równikowej i zwrotnikowej. Poza 
eksponowaniem egzotycznych roślin, w Palmiarni 
mieści się punkt widokowy oraz kawiarnia i 
restauracja. 

Idealne miejsce na spacer i odpoczynek 
wśród zieleni. W samym parku znajduje się 
winnica, którą można podziwiać spacerując 
zielonymi alejkami.

To miasto związane z kulturą winiarską i gospodarz największego 
święta wina w Polsce – Winobrania. W samym jej sercu znajduje 
się charakterystyczna Palmiarnia oraz Park Winny z unikatową 
winnicą. Do spacerów zachęca zielonogórski deptak – jeden 
z najdłuższych ciągów pieszych w kraju, otoczony urokliwymi 
kamienicami. Około 50% powierzchni miasta stanowią lasy, które 
wraz z rozbudowaną siecią dróg rowerowych i szlaków nordic 
walking są idealną propozycją na aktywne spędzenie czasu.  

Cigacice

Odkrywamy
Wielkopolskę

i Lubuskie
Miasteczko położone nad Obrą, w sąsiedztwie kilku 
jezior. Na mocy traktatu wersalskiego z 1920 roku 
miasto podzielone zostało na dwie części: polską 
i niemiecką. Najbardziej znana jest historia Alberta 
Konopki, którego dom znalazł się po obu stronach 
granicy. 
Obecnie Trzciel to miejsce odwiedzane przez 
miłośników natury i aktywności nad wodą. Z Trzciela 
prowadzi piękna trasa kajakowa. Spływ po zielonym 
dywanie roślin wodnych daje niepowtarzalne 
wspomnienia i pozwala zachować uroki przyrody 
w kadrach zdjęć. 

Rejsy po Odrze, fot. Michał Adamczewski

Zachód słońca nad Jeziorem Konin
fot. Urząd Miejski w Trzcielu

Zabór

Nad malowniczą rzeką Odrą czeka nie lada 
atrakcja. W miejscowości Cigacice znajduje 
się przystań turystyczna i port, skąd 
możecie wybrać się galarem lub statkiem 
w niezapomniany rejs. Podczas rejsu 
zobaczycie nie tylko piękne widoki 
lubuskich łąk czy wsi, ale również lokalne 
winnice. Co więcej, rejs można połączyć 
z wizytą w jednej z nich.
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Zielonogórskie winnice, fot. Artur Gintowt
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SZLAK WINNY Zielona Góra
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To właśnie w okolicy tej niewielkiej miejscowości 
znajduje się 35 hektarowa, największa samorządowa 
winnica w kraju. Poczujecie tutaj klimat polskiej 
Toskanii. Riesling, Solaris, Regent... Jeśli te słowa nic 
Wam nie mówią, to koniecznie musicie wybrać się 
do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze. 
Dowiecie się tam wszystkiego na temat historii uprawy 
winorośli w regionie zielonogórskim, poznacie szczepy 
i rodzaje wina jakie się z nich produkuje. Na miejscu 
dostępnych jest także wiele atrakcji! 

Deptak, fot. Bogusław Świtała
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Zespół pałacowo-parkowy, w skład którego wchodzą odnowiona oranżeria, zabezpieczone ruiny 
pałacu wybudowanego w XVII wieku przez Baltazara von Unruh oraz 52 hektarowy park. 
Odnowione ruiny pałacu po zmroku są efektownie podświetlone, tworząc piękne połączenie 
historii ze współczesnością.  

Będąc w Zielonej Górze koniecznie musicie udać się do Zatonia – jednej z dzielnic miasta.

Park Książęcy Zatonie 1

Raptem kilka kilometrów od centrum Zielonej Góry znajduje się Ochla – w tamtejszym muzeum poznać można historię miejscowej ludności. 
Odbywają się tutaj również tradycyjne winobranie i inne kolorowe imprezy plenerowe. To urocze miejsce z pewnością Was zachwyci.  

Ta niepozorna wieś może przypaść do gustu 
wszystkim tym, których fascynują militaria, 
a to za sprawą jedynego w swoim rodzaju 
Lubuskiego Muzeum Wojskowego. Jednak 
muzeum w Drzonowie to świetna przygoda 
nie tylko dla miłośników historii wojskowości. 

Palmiarnia Park Winny

Zatonie

Park Książęcy Zatonie, fot. Michał Adamczewski
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Ochla

Muzeum Etnograficzne Ochla, fot. Artur Gintowt
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Drzonów

Muzeum Wojskowe Drzonów, fot. Paweł 
Pochocki
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Na terenie 13 ha można podziwiać 80 zabytkowych obiektów kultury ludowej z wyposażeniem 
z Dolnych Łużyc, Zachodniej Wielkopolski i Dolnego Śląska. Znajduje się tutaj także unikatowa, 
w pełni drewniana XVIII wieczna wieża winiarska z Budachowa.  

1 Muzeum Etnograficzne w Ochli

Jego zbiory liczą kilka tysięcy eksponatów. 
Warte zobaczenia są dwie czołowe w skali 
kraju kolekcje: ciężkiego sprzętu wojskowego 
oraz lotnicza. Jeśli więc chcecie zobaczyć 
wyjątkowe czołgi, rakiety, armaty czy 
mundury i uzbrojenie z okresu II Wojny 
Światowej – to miejsce warte odwiedzenia. 

 

1 Lubuskie Muzeum Wojskowe


