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LUBRZA NATURA,
HISTORIA,
LEGENDA…
Gmina Lubrza to jeden z najbardziej interesujących
turystycznie terenów Ziemi Lubuskiej, krainy idealnej
dla turystów i osób szukających wypoczynku. Oprócz powszechnie znanego jeziora Niesłysz, na obszarze gminy
znajduje się 11 zbiorników wodnych, m.in. jeziora: Goszcza, Lubie. Są tu atrakcyjne plaże oraz miejsca doskonale nadające się do kąpieli i uprawiania sportów wodnych,
lasy pełne jagód i grzybów, można odnaleźć zakątki piękne i jednocześnie mało uczęszczane oraz liczne atrakcje
historyczne. Na uwagę zasługują liczne zabytki sakralne:
siedemnastowieczne drewniane kościoły w Nowej Wiosce i
Boryszynie oraz kościoły w Przełazach, Mostkach i Lubrzy
Do najciekawszych obiektów należą przede wszystkim
fortyﬁkacje z czasów II wojny światowej – część słynnego MRU. Szczególnie atrakcyjna jest Podziemna Trasa Turystyczna MRU Pętla Boryszyńska, obejmująca labirynt
podziemnych tuneli, dworców kolejowych, komór, koszar
oraz panzerwerków. Na uwagę zasługuje fakt, iż podziemne fortyﬁkacje upodobały sobie nietoperze, które w liczbie przekraczającej 37 000 sztuk przylatują tu na zimę i
hibernują aż do kwietnia. Ruch turystyczny w podziemiach
Pętli Boryszyńskiej obsługuje Zakład Budżetowy Eko-Fort,
tel. 068 381 32 54, e-mail: eko-fort@lubrza.pl oraz
www.bunkry.lubrza.pl
Gminę można przemierzać oznakowanymi szlakami: pieszo, na rowerze lub kajakiem.
Jednym z najbardziej atrakcyjnych szlaków turystycznych jest pieszo - rowerowy Szlak Nenufarów, którego
długość wynosi niecałe 8 km. Jest to bardzo malowniczy ,
wyposażony w infrastrukturę turystyczną szlak, prowadzący wokół jezior Lubie i Goszcza, na którego trasie możemy
zobaczyć między innymi zabytkowy drewniany kościół w
Nowej Wiosce, forteczny most rolkowy, czy śluzę na kanale Rakownik w Lubrzy.
Kolejną czekającą na turystów atrakcją jest Lubrzański
Szlak Kajakowy, o długości około 15 kilometrów, prowadzący z Lubrzy, przez jez. Paklicko Wielkie do Pocysterskiego Zespołu Klasztornego w Paradyżu.
Opisując Lubrzę nie sposób nie wspomnieć o organizowanych tu imprezach - Zlocie Miłośników Fortyﬁkacji oraz
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o Nocy Nenufarów organizowanej co roku w lipcu - jednych z największych wydarzeń kulturalno - promocyjnych
województwa lubuskiego.
Na terenie gminy łatwo można znaleźć noclegi w ośrodkach wczasowych, pokojach gościnnych oraz na polach
namiotowych.

www.lubrza.pl
Urząd Gminy Lubrza
ul. Świebodzińska 68
66-218 Lubrza
tel./fax 068 381 30 21
e-mail: uglubrza1@wp.pl
e-mail: promocja@lubrza.pl
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Świebodzińska 41
tel. 068 381 30 48
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