Turystyka i kultura
Unikalna przyroda z kilkuset jeziorami i pięknymi rzekami, poprzecinane ścieżkami rowerowymi i
trasami nordic walking parki krajobrazowe i narodowe, 250 obiektów architektury rezydencjonalnej
oraz piękne winnice sprawiają, że Lubuskie to idealne miejsce na odpoczynek.
Region lubuski jest najbardziej zalesionym w Polsce, a przy tym najmniej zaludnionym. Turyści mogą
świetnie wypocząć, z dala od miejskiego zgiełku, odwiedzając jeden z dwóch parków narodowych lub
parki krajobrazowe (mamy ich siedem).
Ponad 500 jezior oraz piękne rzeki to raj dla wędkarzy (w lubuskich wodach występuje ponad 50
gatunków ryb z 80 występujących w całej Polsce), kajakarzy, żeglarzy (z naszego regionu, szlakiem
nazywanym Lubuskie Mazury, można dopłynąć nawet do Bałtyku) i miłośników sportów wodnych
(także tych ekstremalnych, jak nurkowanie czy wakeboarding).
Ilość różnorodnych szlaków turystycznych sprawia, że Lubuskie możesz zwiedzić pieszo, z kijkami
nordic walking, kajakiem i rowerem. A na dwóch kółkach można u nas podróżować nawet pod ziemią,
podziwiając kompleks schronów tzw. Pętli Boryszyńskiej (to część słynnego Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego).
Dwa obiekty UNESCO (Park Mużakowski i Geopark Łuk Mużakowa), pałace, zamki, dwory czy kościoły
drewniane sprawią, że podróż po naszym regionie stanie się także prawdziwą lekcją historii na żywo.
Podobnie jak odwiedziny w Lubuskim Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej w Zaborze, gdzie
poznamy winiarskie tradycje Ziemi Lubuskiej.
Coraz lepsza infrastruktura turystyczna sprawia, że w Lubuskiem będziesz mógł komfortowo odpocząć
nad jeziorem czy w jednym z pałaców. A wszystko w otoczeniu pięknej przyrody.
– Mamy siedem parków krajobrazowych, 64 rezerwaty przyrody i z uwagi na to, że region jest zdrowy i
czysty, niezwykłe gatunki roślin oraz zwierząt. Można smakować ryby, wędrować naszymi lasami, ale
również pływać przepięknymi jeziorami. Do tego można się poczuć jak w bajce, zwiedzając pałace,
zamki i dwory. Turystyka to jeden z największych potencjałów, na którym opieramy nasz rozwój, a
dzięki temu, że Lubuskie jest bardzo dobrze skomunikowane, odwiedzający mogą dotrzeć do nas
szybko i wygodnie – mówi Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.
Województwo lubuskie to także moc atrakcji: festiwal muzyczny Przystanek Woodstock w Kostrzynie
nad Odrą (od 2018 r. nosi nazwę PolAndRock Festival), Święto Województwa Lubuskiego, festiwale
ﬁlmowe (m.in. Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie – najstarszy festiwal ﬁlmowy w Polsce), Gorzów Jazz
Celebration, cykl koncertów w opactwie w Paradyżu pn. „Muzyka w Raju”, Międzynarodowy Festiwal
Folkloru w Zielonej Górze.

