Dargun – Urocze miasteczko w sercu
Meklemburgii-Przedpomorza

Miasteczko Dargun, leży w pobliżu dwóch parków krajobrazowych: parku „Szwajcaria Meklemburska” & „Jezio-ro Kummerow” oraz parku „Dolina rzeki Penne” i oferuje szczególnie miłośnikom przyrody, kulturoznawcom i
rodzinom, wiele możliwości na urozmaicenie wakacyjnego czasu w sercu Meklemburgii-Przedpomorza. Część
staromiejska miasta, została w ostatnich latach poddana
gruntownej renowacji i dzięki przebudowie, zyskała wiele
terenów zielonych a poprzez zachowanie historycznych,
przydomowych ganków, zyskała szczególnie idylliczny
styl. Wiele historycznych budynków pokazuje ponownie dawny blask i razem z nowo powstałymi obiektami
tworzy jednolitą, architektoniczną całość. Także stare
budynki o podbudowie drewniano-ceglastej nie straciły
nic ze swojego uroku.

Zawsze warte odwiedzenia:

▸ Zespół Klasztorno-Zamkowy, z klasztornym kościołem St.
Marien
▸ „Nasze Małe Muzeum”
▸ Las rekreacyjny z „edukacyjną ścieżką przyrodniczą” i
historyczną ścieżką „Grodu Słowiańskiego”
▸ Labirynt na skraju lasu
▸ Jezioro klasztorne: kąpiel, wędkarstwo, przejażdżki łodzią
▸ Kościół w Dargun
▸ Kościoły: Groß Mehtling, Brudersdorf, Levin
▸ Historyczny most zwodzony przez rzekę Trebel do Nehringen

Szalony labirynt w Dargun

Od roku 2008 miasto Dargun oferuje kolejną atrakcję
dla miłośników przyrody - zielony labirynt, stworzony na
skraju lasu. 8500 m² zieleni z rozgałęzieniami i z artystycznie stworzonymi dróżkami, przedzielonymi wysokimi
krzakami grabu pospolitego, tworzą system korytarzy
o całkowitej długości 2035 m. Po osiągnięciu celu, w
środku labiryntu, zobaczymy mały drewniany podest, z
którego rozciąga się widok na cały ten obiekt.

Widok, który zapiera dech w piersiach

Jeśli ktoś miałby ochotę obejrzeć Dargun z lotu ptaka,
może wybrać się na wieżę widokową w zespole klasztorno-zamkowym. Tam 92 kręcone schody doprowadzą nas
na platformę widokową, gdzie z wysokości 25m rozciąga
się fascynujący widok na miasteczko i jezioro Klasztorne.

Jezioro Klasztorne w Dargun

Darguńskie jezioro Klasztorne zachęca nie tylko do
spacerów wzdłuż wodnej promenady, ale również na
kąpiele przy miejskiej plaży, wędkarstwo i przejażdżki
łodzią. Wielu gości zachęca również znakomita jakość
wody w jeziorze. Jezioro stanowi pomost pomiędzy
idyllicznym miasteczkiem z zabudowaniami drewniano
murowanymi a ogromnym terenem leśnym. Przejście
wokół jeziora zajmuje około 1,5 godziny.

Dalsze oferty w mieście Dargun:

Wypożyczalnia rowerów, łódek i kajaków, przejażdżki
drezyną, gastronomia, hotele i noclegi, stadniny konne,
szeroko rozbudowane szlaki piesze i rowerowe, produkcja własnych, regionalnych produktów.

A jeśli mamy ochotę na szeroką wodę...
...w 60 minut jesteśmy nad Bałtykiem

Darguński las
Ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza

Podczas leśnej wędrówki, na 15
różnych przystankach możemy przyjrzeć się leśnej przyrodzie z bardzo bliskiej odległości. Maskotka warchlaka
o nazwie „Scrofi”, znającego ten las jak własną kieszeń,
towarzyszy nam na każdym etapie naszej przygody.
Do wyboru mamy dwie trasy: krótszą o długości 1,5 km,
lub dłuższą o długości 3 km. Rozróżnianie śladów łap
na kole balansującym, lub „dziczy labirynt”, czyli zabawa połączona z aktywnością sportową, stają się priorytetem i uaktywniają wszystkie zmysły zwiedzających.
Punkt startowy: plaża miejska w Dargun

Ścieżka informacyjna
„Osada słowiańska”

Rodzeństwo Jela i Jano zabiorą Państwa na wycieczkę
ścieżką edukacyjną w darguńskim lesie i pokażą dawne życie plemion słowiańskich w tych rejonach. Na tablicach informacyjnych poznamy szczegóły, jak przed
ponad 1000 lat żyły one tutaj i pracowały. Znajdziemy
również wiele interesujących informacji na temat rolnictwa, rzemiosła i handlu, prowadzonych wojen, oraz
imigracji, religii, mitologii a także wiele szczegółów na
temat samej osady. Na ścieżce znajdują się również
miejsca do odpoczynku i dwa place zabaw.
Początek zwiedzania: Parking przy kościele, droga w
kierunku miejscowości Dörgelin.

Wędrówka przez 1000-letnią historię

Miasto Dargun

Sztandarowym obiektem miasta i miejscem szczególnym, które przyciąga odwiedzających turystów, są
potężne mury obiektów klasztorno-zamkowych. Ich
czarujące kulisy już wielokrotnie zauroczyły niejednego miłośnika muzyki a każdy pobyt wewnątrz obiektu,
zostawiał niezapomniane przeżycia.
Zbudowany przez mnichów z zakonu Cystersów klasztor, przechodził przez stulecia swojego istnienia niezwykle dynamiczną historię. Po czasach reformacji
klasztor przebudowano na pałac. Od roku 1873 w
pomieszczeniach zamkowych mieściła się pierwsza
w Meklemburgii szkoła kształcąca przyszłych rolników.
Pod koniec II wojny światowej budynki padły ofiarą ogromnego pożaru i uległy całkowitemu zniszczeniu. Po
roku 1990 cały zespół pałacowy został zabezpieczony,
odremontowany i udostępniony zwiedzającym.
Dzisiaj, podczas ciekawych wycieczek możemy
ekscytować się imponującymi ruinami murów dawnego klasztoru. W obrębie terenów klasztornych, obok
rozbudowanego ogrodu, znajduje się również Dom
Ślubów, kawiarnia, galeria wystawowa. W dawnym
przyklasztornym budynku gościnnym na 760 m², w
stylowo urządzonym muzeum o wdzięcznej nazwie
„Nasze Małe Muzeum“, możemy podziwiać, dotykać
i wypróbowywać urządzenia domowego użytku
pochodzące z tamtej epoki.

Zespół Klasztorno-Zamkowy Dargun
Informacja miejska, imprezy, wystawy
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Godziny otwarcia
Sezon (połowa maja - połowa września)
wt.-pt.		 10.00 - 12.00
13.00 - 17.00
sob./niedz. 				
13.00 - 16.30

Więcej nam nie potrzeba!
Leśna ścieżka edukacyjna

Po sezonie (połowa września - połowa maja)
pon.-czw.		 10.00 - 12.00
13.00 - 16.00
pt.		 10.00 - 12.00

Imprezy w wyjątkowej scenerii

Czekamy na Państwa wizytę!

Wypoczynek nad jeziorem Klasztornym

Aktualny kalendarz imprez miasta Dargun znajduje się
na stronie:

www.dargun.de

Park krajobrazowy „Szwajcaria Meklemburska
& jezioro Kummerow“
Park krajobrazowy „Dolina rzeki Peene“

