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Rozbudowa ścieżki wśród koron drzew

W Beelitz koniecznie trzeba zwiedzić tereny dawnych zakładów leczniczych i
wybrać się na spacer zbudowaną pośród koron drzew ścieżką dydaktyczną o
nazwie „Drzewo i Czas”, gdzie z platform widokowych można spoglądać
daleko, aż po horyzont. W pogodne dni można stąd zobaczyć nawet Berlin. Z
nowo opracowanej trasy zwiedzania widać budynki z tzw. pierwszej fazy
tworzenia sanatorium, czyli zaprojektowane przez architekta Heino-
Schmieden i wybudowane do roku 1902 oraz spojrzeć z góry na południową
fasadę budynku chirurgii. Dodatkowe elementy rozrywkowe na trasie, takie
jak Sky-Boa i gigantyczny hamak zostały zintegrowane z nową częścią
obiektu i gwarantują dobrą zabawę dla całych rodzin i gości w różnym wieku



- od najmłodszych do najstarszych. Otwarta w 2015 r. i rozbudowana w 2020
r. ścieżka dydaktyczna pozbawiona jest barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych i umożliwia zwiedzającym poznanie tego wyjątkowego
miejsca z zupełnie nowej perspektywy. Ze szczytu 40-metrowej wieży
widokowej, na którą można również wjechać windą, rozciąga się niezwykły
widok na zabytkowe budynki. Równie spektakularny jest wspomniany spacer
ścieżką o długości ponad 700 metrów zbudowaną wśród koron drzew, skąd
można podziwiać historyczne budowle i okoliczną przyrodę. Szczególną
atrakcją tego parku przygód są ruiny pochodzącego z czasów II wojny
światowej budynku w stylu alpejskim. Obiekt spłonął w kwietniu 1945 r. w
wyniku walk wojennych. Na dachu tych imponujących ruin wyrósł cały las
drzew i obecnie jest to prawdopodobnie największa "dżungla dachowa" w
Niemczech. Przez ponad 70 lat drzewa rosły w tym dziwnym miejscu, na
niewielkiej ilości gleby, podtrzymując swoimi korzeniami strop budynku.
Zwiedzający przemierzają ten unikalny biotop poruszając się po ścieżce wśród
koron drzew.

Zakłady lecznicze Beelitz zostały zbudowane ponad 100 lat temu, będąc
ówcześnie największym sanatorium pulmonologicznym w Cesarstwie
Niemieckim i do dziś są miejscem pełnym historii. W budynkach o wspaniałej
architekturze, w otoczeniu rozległych parków leśnych, leczono głównie
berlińskich robotników z gruźlicy i innych chorób płuc. W czasie obu wojen
światowych sanatoria służyły jako szpitale wojskowe dla żołnierzy
niemieckich. W latach 1945 -1994 był tutaj największy szpital wojskowy
"Armii Czerwonej" poza granicami Związku Radzieckiego. Po wycofaniu się
Armii Radzieckiej wiele nienaruszonych do tej pory budynków padło ofiarą
wandalizmu. Obecnie te budowle, z romantycznie pnącą się po nich
roślinnością, emanują urokiem przypominającym stare zamczyska.
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The TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH was founded in 1998. As
a destination management company, the TMB is responsible for the long-
term and sustainable positioning, development and marketing of the tourism
product in the Federal State of Brandenburg. This includes, in particular, the
management of the Brandenburg brand and the process associated with it.
Shareholders in the TMB are the Federal State of Brandenburg (59%), the
“Vereinigung Brandenburgischer Körperschaften zur Förderung der
Brandenburgischen Tourismuswirtschaft GbR” (Association of Brandenburg
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Corporations for the promotion of the Brandenburg Tourism Industry) (36%)
and the Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) (5%)
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