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dArmowe ZwiedZANie miAstA i oKoLiC*

 13 KwietNiA 2019, 12:00 – Wiosenna wycieczka rowerowa 
 do Lebus– w krainie miłka wiosennego (PL)

 14 KwietNiA 2019, 10:00 – Rejs do Kostrzyna – w tamtą stronę 
 statkiem, powrót rowerem trasą Odra-Nysa (DE/PL)

 9 mAJA 2019, 10:00 – Miasto podzielone i połączone – 
 zwiedzanie z okazji Dnia Europy (DE/PL)

 15 CZerwCA 2019, 14:00 – Nadodrzańska 
 przyroda – rejs statkiem w kierunku Stromej Ściany (DE/PL) 

 22 CZerwCA 2019, 10:00 – Wycieczka rowerowa nad 
 jezioro Helenesee (DE/PL)

 31 sierPNiA 2019, 10:00 – Wycieczka rowerowa do Aurith 
 i Uradu – odwiedziny na Polsko-Niemieckim Święcie Lata (DE/PL)

 Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie udziału:
 info@tourismus-ffo.de, tel. +49 335 6100800

 Miejsce spotkania na rejsy statkiem: przystań przy Holzmarkt 
 we Frankfurcie nad Odrą
 Miejsce spotkania na pozostałe zwiedzania: Polsko-Niemiecka 
 Informacja Turystyczna, Große Oderst. 29, 15230 Frankfurt nad Odrą
 Udział jest bezpłatny
 *Darmowe zwiedzania miasta oferowane są w ramach 
 dofinansowanego przez Unię Europejską projektu 
 „Europejskie modelowe miasto współpracy trans-
 granicznej” miast Słubice i Frankfurt nad Odrą.

ZwiedZANie miAstA  Z PrZewodNiKiem 

 w KAŻdĄ soBotĘ o GodZ. 11:00 
 W sezonie od maja do września, w każdą sobotę o godz. 11:00
 odbywać się bedą otwarte zwiedzania miasta z przewodnikiem. 
 Podczas 90-minutowego oprowadzania dowiecie się wielu 
 ciekawostek z historii Dwumiasta i jego mieszkańców, obecnej 
 sytuacji czy oferty kulturalnej. Zwiedzanie w języku niemieckim
 ( terminy w jęz. polskim oznaczone PL)

ZwiedZANie temAtYCZNe – PierwsZA soBotA 
w miesiĄCu

 4 mAJA 2019 – Europejskie Dwumiasto ze specjalnym 
 zwiedzaniem z dachu Collegium Polonicum (DE/PL)

 1 CZerwCA 2019 – Zwiedzanie z Babcią Gerdą z okazji 
 Dnia Dziecka (DE)

 6 LiPCA 2019  – Modernistyczna architektura zachodniego Frankfurtu:
 ekspresjonizm, nowe budownictwo (DE/PL)
 Uwaga: Spotkanie na Kießlingsplatz

 3 sierPNiA 2019 – Literacki spacer śladami Theodora Fontane 
 i Heinricha von Kleista(DE)

 7 wrZeŚNiA 2019  – Skarby Kościoła Mariackiego: gotyk ceglany, 
 niezwykłe witraże i wizerunek Antychrysta( DE) 

 Miejsce spotkania: Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna
 Minimalna liczba uczestników: 4 osoby

 Opłata za zwiedzanie nie jest ściśle ustalona. Płacicie zgodnie 
 z tym, jak bardzo podobało Wam się oprowadzanie.
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