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1.Klasztor Sankt Marienthal 

Klasztor został założony w 1234 r. przez Kunegundę Hohenstauf żonę króla
czeskiego Wacława I. Klasztor istnieje nieprzerwanie do dziś. Jako pierwszy
wybudowano kościół którego uroczysta konsekracja miała miejsce w 1244 roku. Na
przestrzeni wieków świątynia była wielokrotnie przebudowywana i powiększana.
Opactwo też kilkukrotnie było najeżdżane lub niszczone przez kataklizmy, m.in. w XVI
wieku przez Husytów czy w 1683 roku kiedy to nawiedził je wielki pożar. Po pożodze
przeprowadzona została gruntowna odbudowa (podczas której klasztor obchodził
swój 500-setny jubileusz) po której świątynia w 1744 roku uzyskała swój
obecny barokowy wygląd. W roku 1897 spotkało klasztor duże nieszczęście. Powódź
całkowicie zniszczyła wewnętrzne pomieszczenia. W skład całego kompleksu wchodzą
m.in. kościół klasztorny, rokokowa kaplica św. Krzyża, tartak, młyn oraz browar. W
1998 roku w budynkach opactwa urządzone zostało Międzynarodowe Centrum
Spotkań. Świątynia także po dziś dzień zamieszkiwana jest przez mniszki należące do
zakonu cysterek.

Teren klasztoru jest w większości udostępniony dla zwiedzających. Przekraczając
bramę docieramy do dostępnej dla odwiedzających część dziedzińca klasztornego.
Szczególnie reprezentatywna jest tu ozdobna fasada i ośmioboczna Fontanna Trójcy
Świętej z wysoką na 6 metrów kolumną. Na niej umieszczone są głowy aniołów i
obłoki, które wznoszą się do Trójcy Świętej. Na północ od budynku „Probstei“
znajduje się ogród. Ten mieści resztki kolekcji obcych drzew iglastych, zgromadzonej
w latach 20-tych, m.in. cyprysiki. Sadzone tu były także cisy, świerki, kasztany jadalne
czy ginko. Do terenu tego przylega położony w dziedzińcu Domu Goscinnego Św.
Jadwiga, otoczony murem ukończonym w roku 1999, Ogród Roślin Biblijnych.
Wymienione w biblii rośliny np. służące jako ozdoby podczas procesji, opisane w biblii
drzewa jak np. ambrowiec czy jabłoń, zebrane zostały w jednym miejscu. Zakątek ten
służy do wypoczynku.Na wschód od niego, za murem, położony jest ogród klasztorny,
niedostępny dla odwiedzających. Rosną tam rośliny ozdobne i użytkowe. Wewnętrzny
dziedziniec opactwa pokryty jest trawnikiem, podzielonym na 4 części. Nad nim,
pośrodku na piedestale stoi posąg Maryi. Na wschód od niego znajduje się żywopłot, a
w nim brama stworzona z krzewów. Przechodząc stąd przez teren klasztoru po
przekątnej w kierunku wschodnim, dochodzi się do historycznego tartaku i mostu na
Nysie, wiodącego na wyspę położoną na rzece.

We wschodniej części założenia klasztornego, za Górą Winną, znajduje się Góra
Krzyżowa, zwana tez Kalwarią. Wzdłuż szerokiej drogi prowadzącej na szczyt rosną
lipy i ustawione są kamienne, barokowe stacje Drogi Krzyżowej. Na górze
przedstawione jest na tablicy z czerwonego piaskowca ukrzyżowanie Chrystusa.
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2.Herrnhut

Ta nieduża miejscowość znana jest w całych Niemczech oraz w wielu krajach na
świecie dzięki fabryce produkującą papierowe gwiazdy betlejemskie Herrnhuter Sterne
W 1897 r. przedsiębiorca Pieter Hendrik Verbeek wynalazł pierwszy model gwiazdy,
który można było złożyć i rozłożyć. Składał się on z mocnej papierowej gwiazdy z 25
punktami. Projekt pierwotnie miał posłużyć uczniom do lepszego zrozumienia
geometrii lecz stał się oryginalną ozdobą zawieszaną podczas adwentu. Firma
Herrnhuter Sterne GmbH, zatrudniająca 60 pracowników, oferująca asortyment ponad
60 różnych gwiazd wraz z akcesoriami do oświetlenia. Wielkość produkcji wynosi
około 600.000 sztuk rocznie. Gwiazdy z fabryki w Herrnhut ozdabiają wiele
wspaniałych budynków. W Niemczech gwiazdy wiszą min. na fasadzie budynku
Federalnej Kancelarii Kanclerskiej w Berlinie, stadionu Eislöwen w Dreźnie, Katedry
Berlińskiej, hotelu Intercontinental w Düsseldorfie oraz kościółal św. Mateusza w
Monachium.

3.Szlak rzeźbiarski 

Kolejną atrakcją, którą kryje Herrnhut jest szlak rzeźbiarski. Ścieżka rzeźb łączy
Herrnhut i Großhennersdorf. Na łatwej do przejścia ścieżce na spacerowiczów czeka
17 różnych rzeźb artystycznych. Dotyczą one historii Braci Morawskich i biografii
hrabiego Zinzendorf (niemiecki teolog ewangelicki i reformator religijny, twórca tzw.
„teologii serca”, był przywódcą wspólnoty religijnej Herrnhut (Straż Pańska)). Szlak
ma długość 6 km. Informator z wieloma ilustracjami i objaśnieniami poszczególnych
przystanków na szlaku rzeźbiarskim można otrzymać w Morawskim Biurze Informacji
Turystycznej. Na początku szlaku rzeźbiarskiego usytuowany jest Waldbad (basen
leśny). Jest to najstarszy murowany basen na Górnych Łużycach. Został otwarty w
1907 r., a w 1999 r. odrestaurowany i zmodernizowany. Bezpośrednio przy kąpielisku
znajdują się również dęby Zinzendorf. Mówi się, że hrabia Zinzendorf kazał zasadzić
dąb przy narodzinach każdego z 12 swoich dzieci. Do dziś zachowało się pięć z nich.

4.Obercunnersdorf

Obercunnersdorf jest jedną z najpiękniejszych miejscowości we wschodniej Saksonii.
Unikalną cechą Obercunnersdorfu są domy z muru pruskiego nazywanych również
domami przysłupowymi. Z około 250 zabytkowymi domami miejcowość ta nazywana
jest stolicą domów przysłupowych. Wyjątkowe połączenie domów z bali i domów
przysłupowych sprawia, że są one jednym z najważniejszych zabytków architektury
ludowej w Europie. Wśród wielu starannie zaprojektowanych detali domów znajdują
się granitowe obramowania drzwi, artystyczne kraty w domach i oknach sklepionych,
różnorodnie zaprojektowane okładziny, boazerie okienne i filary z muru pruskiego.
Typowy dom przysłupowy miał izbę z trzema oknami na jednej ścianie, wyglądającymi
spod trzech łuków przysłupowych. Bogatsi właściciele wystawiali izby z czterema a
nawet pięcioma łukami. Spacerując po wsi mamy lekcję historii. Bez trudu można
dostrzec zmiany jakie dokonywano w budowie a także bryle i wielkości domów.
Okładziny łupkowe o różnorodnych wzorach, profilowane kolumny, niezamknięte
kamienice, ościeża drzwi z granitu łużyckiego, okna domów z kutymi kratami, typowe
miejscowe drzwi wejściowe i obramowania okienne, jak również kolorowe ogrody
domków świadczą o dumie z własności i fachowej konserwacji tych wspaniałych
budynków.
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5.Kottmar

Kottmar to góra o wysokości 583 m n.p.m. Podobnie jak okoliczne wzniesienia ma
rodowód powulkaniczny. Na zboczu góry można trafić na Szlak Legend. Jest to trasa
turystyczna o długości 4,5 km wokół szczytu Kottmar, na której spotkamy tablice z
objaśnieniami dziesięć legend, które oplatają górę Kottmar.

Do legend związanych z Kottmarbergiem należy legenda o wilczych dołach,
kryształowej trumnie i legenda o piwnicy ze złotem. Legenda o źródłach Szprewy jest
szczególnie interesująca dla wędrowców. Po wcześniejszej rezerwacji w informacji
turystycznej w Eibau, przy najwyżej położonym geograficznie źródle Szprewy można
zostać ochrzczonym wodą źródlaną przez krasnala Gerboda, legendarną postać.

Szlak turystyczny o różnicy wysokości ok. 480 m jest łatwy do pokonania mimo
niewielkich różnic wysokości. Z kilku punktów widokowych na trasie można podziwiać
Górne Łużyce oraz góry Iser, Jeschken i Zitau. Ponadto w kilku miejscach możliwe jest
wejście na szczyt. Na szycie stoi murowana wieża widokowa o wysokości 15,5 m,
wzniesiona w 1881 roku oraz budynek gospody. Oba te obiekty są obecnie nieczynne.
W latach 1964-1968 w pobliżu wierzchołka góry wybudowano skocznie narciarskie
Kottmarschanzen. Jeszcze niedawno skocznie dzieliły los schroniska i wieży
widokowej, ale obecnie są zadbane. Położony jest na nich igielit. W bezpośrednim
sąsiedztwie budowana jest infrastruktura sportowa do uprawiania biegów na nartach
oraz biegów przełajowych. 

6.Hainewalde 

Pierwsza wzmianka o Hainewalde pochodzi z 1272 roku. Uważa się, że nazwa pochodzi
od założyciela jednego z założycieli zwanego „Hener”, „Heno”, „Hening” lub
„Heinrich”. Od XIV w. do 1927 roku Hainewalde było rezydencją starej saksońskiej
rodziny szlacheckiej Kanitz-Kyaw. Warte odwiedzenia w tej wsi są zamki położone
naprzeciwko siebie: odrestaurowany zamek na wodzie i nowy zamek. Na miejscu
starszej łużycko-serbskiej twierdzy wodnej powstał gotycki zamek tzw. stary zamek. W
1392 r. stary zamek, w tym czasie gród bramny, został zbudowany jako dwór. W 1546
r. budowla została przebudowana na renesansowy zamek warowny. Niezbyt duża
budowla została później zastąpiona przez pobliski barokowy zamek. W 1780 r.
budynek został częściowo rozebrany, a w 1845 r. ponownie zburzony. W wyniku
nadmiernych długów rodu zamek wraz z ziemią i lasem sprzedano 12 marca 1927
roku.Od 1998 roku jest własnością prywatną, a budynek został odrestaurowany.
Obecnie jest on wykorzystywany do celów mieszkalnych i dlatego nie jest dostępny
dla zwiedzających. Pierwotny czworokątny budynek otoczony był niegdyś na całym
obwodzie fosą, z której zachował się kamienny most po stronie północno-zachodniej i
część fosy. Trakt wejściowy z renesansową bramą w formie dwukondygnacyjnej
kwadratowej wieży, zwieńczonej herbem Kyaw.Od 1749 do 1753 roku pruski
szambelan von Canitz zbudował nowy zamek. Od 1928 r.  26 marca 1933 r. został
zajęty przez nazistów, który założyli tu prowizoryczny obóz koncentracyjny dla
więźniów politycznych. Pierwsi więźniowie przybyli 28 marca 1933 r. Po wojnie do
1972 roku służył głównie jako dom mieszkalny i od tego czasu pozostał pusty.
Prywatne stowarzyszenie założone w 2000 roku pracuje obecnie nad jego ochroną.

7.Großschönau 

Großschönau jest malowniczą miejscowością rozłożoną wzdłuż dorzecza Mandau i
Lasury. Wygląd miejscowości charakteryzują liczne domy przysłupowe, co jest typowe
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dla ludowej architektury Łużyc. Z 660 domami jest to największy nienaruszony zespół
domów o tej budowie w tym regionie. 

W Großschönau warto odwiedzić Niemieckie Muzeum Adamaszku gdzie można
zapoznać się z historią tkactwa chałupniczego, rozwojem produkcji dzianiny frotte,
żakardu i adamaszku w tej miejscowości. Dzięki uruchomieniu pierwszego krosna do
produkcji frotte Großschönau zapewniło sobie światową sławę a my możemy
podziwiać urządzenia, które służyły do produkcji materiałów. 

8.Waltersdorf 

Waltersdorf jest dzielnicą Großschönau, która uchodzi za miejscowość turystyczną.
Od 1881, kiedy przybyli tu pierwsi letni urlopowicze miejscowość ta jest miejscem
wypadowych min na najwyższy szczyt Gór Żytawskich Lausche 793 m n.p.m.

 W najstarszym młynie wodnym w miejscowości zlokalizowane jest Muzeum
Folklorystyczne i Młynarstwa. W oryginalnie utrzymanych pomieszczeniach można
oglądnąć urządzenia, którymi mielono zboża. Można tu również uzyskać informację o
samej miejscowości, o budowie domów przysłupowych  oraz o muzyku i
kompozytorze dr. Heinrich Schneider mieszkającym niegdyś w Waltersdorf 

Dla miłośników sztuki sakralnej warty odwiedzenia jest górujący nad wsią
ewangelicko – luterański kościół z XVIII wieku. W kościele znajdują się organy mistrza
budowy organ Tamitiusa, który był uczniem Silbermanna. 

Natomiast dla miłośników przyrody warte odwiedzenia jest fragment Parku Przyrody
Gór Żytawskich. Pierwotnie na terenie parku przyrodniczego Gór Żytawskich w
Waltersdorfie były budynki i urządzenia dawnego zakładu odzieżowego. Po
zamknięciu fabryki w 1990 roku stały one odłogiem. W 2012 roku budynki rozebrano,
zrodził się pomysł przekształcenia nieużytków przemysłowych w publiczny park. Tak
właśnie powstał Ogród Parku Przyrody Gór Żytawskich. Na prawie dwu hektarowy
obszar składa się z łąk, grup dzikich rodzimych drzew, z punktami widokowymi,
błotnym placem zabaw i ścieżka dla bosych stóp.


