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druhý největší ostrov (373 km² v němčině, 72 km² nacházející se
na polské straně) | Zhruba 1 Mio. ubytování ročně | 42 km nepřetržité jemné bílé pláže | Dlouhodobá
studie německé meteroologické služby říká, že na ostrově Usedom trvá sluneční svit v průměru 2 000 hodin
v roce – 2 029 hodin v Trassenheide, 2 005 hodin v Usedom, 1 992 hodin ve městě Zinnowitz | Pět historických mol, jež vyčnívají do moře, mezi nimi také německé nejdelší molo v městě Heringsdorf,
které měří 508 metrů a německé nejstarší molo ve městě Ahlbeck | Působivý soubor historických
architektonických vil, jež lemují nejdelší evropskou promenádu, která se táhne
v celkové délce 12,5 kilometrů od ,,Tří císařských lázní ‘‘ do polského přístavního města Swinoujscie | Větrný mlýn
v Benz se objevil už u německo-amerického malíře Lyonela Feiningera. Ostrov byl jeho oblíbenou
destinací mezi roky 1908 a 1921 | Četný počet cihlových kostelů v Usedomských Achterlandech | Celý
Ostrov Usedom je jeden národní park, kde hnízdí jedna z největších kolonií mořských orlů |
Východní moře, Achterland, Peene a vnitrozemsá jezera na ostrově Usedom jsou skvělým eldorádem pro
milovníky všech vodních sportů, tak jako pro kánoisty | Přes 30 Marinas a
rybářských přístavů | Dvě golfová hřiště – dvě osmnácti jamkové a jedno devíti jamkové
hřiště v Balmu | Dvě termální koupaliště se solnou vodou jež nabízí dostatek zábavy při
německý

špatném počasí
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Největší německé
hřiště.
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© Christina Hoba, © Jens König, © Andreas Heyn, © Andreas Dumke

Legendární pláž, která je 40 km dlouhá a až 70 metrů široká, je usedomské největší dětské hřiště v Německu. Den co
den se pláže proměnují na místa, která jsou ideální pro hledače mušlí, výzkumníky nebo dovolenkáře, kteří si zde přijeli
užívat a bavit se. Rodiče a prarodiče tak získají za určitou cenu nezapomenutelné procházky po molech, plavání či jízdy
na koních. Někteří rodiče si zde přijíždějí splnit svůj dětský sen a na ostrově Usedom se tak vrací do svých dětských let.
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Peenemünde-Výzkumné středisko Luftwaffe Roku 1936 Říšské ministerstvo letectví zaplatilo městu
Wolgast 450 000 říšských marek za odkoupení celého severního poloostrova Usedom a u vesnice Peenemuende se
roku 1937 začalo budovat armádní výzkumné středisko. O rok později už bylo téměř dokončeno a jeho technickým
ředitelem se stal Werner von Braun, což byl přední německý raketový vědec. Probíhal zde vývoj nacistických ,,zbraní
odplaty‘‘ včetně rakety V1 a V2. 5. Května 1945 byla základna dobyta sovětskou armádou.
Peenemuende dnes: obec mnoha tváří Elektrárna je jedna z mála budov, která se zachovala až do dneška.
Otevřena byla v roce 1942, aby pokryla vysokou energetickou náročnost výzkumného sřediska pro nacistickou produkci
a byla aktivní až do roku 1990. Počátkem roku 2001 bylo otevřeno historicko-technické muzeum. Stálá výstava obsahuje
v obou dekádách ,,Konec Paraboly‘‘ a ,,Raketové dědictví z Peenemuende‘‘ která zahrnuje rozsáhlou dokumentaci
raketového vývoje, historii výzkumných ústavů, také produkci a následné nasazení ,,Hitlerových tajných zbraní‘‘.
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Peenemünde –
Město historie.

© HTM Peenemünde GmbH

Zhruba 220 tisíc náštěvníků ročně navštíví historické a umělecké centrum Peenemůnde. Bývalá elektrárna, která přežila
drouhou světovou válku, stejně jako nacistický výzkum raket V1 a V2, který můžete spatřit v muzeu v Peenemuende.
Během hudebního festivalu se místnost, která sloužila jako prostor pro uložení parní turbíny, jež nyní slouží jako koncertní
sál. Díky vynikající akustice, slouží toto centrum i pro semináře či workshopy, které se zaměřují na technologie, ekologii
či politiku nebo etiku současnosti. Peenemuende nabízí jedinečné sloučení minulého a současného života v unikátní
syntéze. Komplex budov bývalého vojenského výzkumného centra je nyní považováno za největší technickou památku
Meklenbursko-Předního pomořanska.
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Usedom není jen ostrov s nekonečně bílou pláží, který vypadá jako práškový cukr, ale také ostrov pro vysněnou
dovolenou. Vnitrozemí ostrova s divokými a romantickými krajinami, klidné zátoky a skryté zákoutí čekají na každého
milovníka přirody. Ať už pěšky či na kole – i na podzim a v zimě nabízí ostrov působivé scenérie. Ať již při procházce
bukovým lesem či jízda v kočáře přes zasněženou loukou.
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©Jean-Pascal Günther, ©Andreas Dumke, ©Dennis Donohue - fotolia.com

59 000 Hektarů –
Usedomská krása v každém
ročním období.

© Andreas Dumke, © Roy von Elbberg, © Karl Heinz Schröder

Přírodní park Usedom: ráj pro milovníky přírody a aktivní turisty. Tyto aspekty ostrova jsou tak rozmanité, jak pro flóru,
tak faunu. Nachází se zde více než 280 druhů ptáků, přičemž zde žije také jedna z největších populací v Německu vůbec,
a to mořští orli. Zejména na jaře a na podzim jsou na Usedom tisíce hus, kachen a jeřábů kteří sledují pobřeží cestou z
jejich zimoviště. Pro milovníky rybaření Usedom nabízí hlavně štiky, candáty a okouny.
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Golf –
na Usedomu.
Golfisté najdou na ostrově opravdový ráj na prvotřídních hřištích v úžasné přírodě. Jen malý kousek od východního
moře čekají na golfisty dvě golfové hřiště. V Korswandtu nedaleko od ,,Tří císařských lázní‘‘ – Ahlbeck, Heringsdorf
a Bansin, kde se nachází první německé devatenácti jamkové golfové hřiště (vč. Mulligan Loch).
Na Balmerově jezeře v Achterlandu, které nabízí dva osmnácti jamkové a jedno devíti jamkové hřiště pro tréningy
s Driving Range jež je výzvou pro vášnivé golfisty. V bezprostřední blízkosti těchto hřiští se nacházejí golfové hotely,
restaurace a wellnesoázy.
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© Martin Welz, © Jean-Pascal Günther, © Dirk Bleyer, © Dudarev Mikhail/Shutterstock

Námořnický Usedom –
Ostrov mezi východním
mořem a Achterwasser.
Toky vod kolem ostrova jsou rájem pro plachtaře a milovníky všech vodních sportů. Celkem 38 velkých a malých
přístavů nabízí pro milovníky vodních sportů bezpečná a moderní lůžka, samozdřejmě s pěti hvězdičkovým standardem.
Je jedno jestli na Východním moři, v Peenestrom, na Achterwasser nebo ve Štětínském přístavu, tam se všude nachází
nejlepší obsluha pro kapitány. Vnější pobřeží ostrova Usedom je rovinaté, takže zde nejsou k nalezení žádné Maríny.
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Usedom –
Umělci milován.
Znáte ten pocit? Znáte ten pocit? Když někdy chcete zachxtit ten okamžik na věčnost, který lze zažít jen jednou?
Zvláště umělci, kteří jsou přítahováni rozlehlými a nekonečnými plážemi, rybářskými loděmi či usedomským světlem.
Každý rok na jaře se sejde sedm malířů, u moře u Císařských lázní – plenér na ostrově Usedom, ve zvláštní atmosféře
Tří Císařských lázní, jež se zvěční na plátně. Možná, že se cítí tito umělci tak trochu jako kdysi americko-německý malíř
Lyon Feininger z Pomořan. Jeho práce a práce jiných umělců lze dnes sledovat v galeriích a studiích na ostrově. Jedním
z nejpůsobivějších studií je jistě dílna malíře a usedomského milence Otto Niemeyer z Holštýnska, který v roce 1933
přijel vlakem z Berlína na nejužší cíp ostrova.
14 – Ostrov Slunce Usedom

Ostrov literatury Literatura patří k Usedomu tak jako moře. Bratři Thomas a Heinrich Mann, Maxim Gorki,
Theodor Fontane, Lev Nikolajevič Tolstoj, Hans Werner Richter: všichni z nich byli nejenom na dovolené na ostrově,
ale vytvořili zde některé ze svých největších děl. Dnes je ostrov mekou pro poezii, Každý rok se zde koná usedomský
literární festival. Hvězdy jako Martin Walser nebo Magnus Enzensberger, mladí autoři, kteří se každoročně objevují s
Hellmuthem Karáskem v porotě pro usedomský literární festival. Cílem literárního festivalu je propagovat evropský
dialog a být tak základní formou literární výměny. Když se znovu objeví Poetry Slammer na Usedomu, což je básník
noci se svými výmluvnými myšlenkami a triky, tak pokaždé hypnotizuje svými myšlenkami celé publikum.

©Hans Werner Richter Haus Bansin, © Geert Maciejewski

Usedomer Musikfestival Každý podzim se ostrov Usedom přetransformuje na ostrov pro milovníky hudby.
Již více než 20 let se koná Usedomer Musik Festival, který láká na hudbu okolo baltského moře turisty z celého světa.
Velké symfonie, malé komorní koncerty, sonáty a sbory z per známých skladatelů minulosti i současnostni, konájících
se v kostelích, koncertních sálech, studovnách a v císařských domech na ostrově Usedom.
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Vpredu Kiudam,
v zadu Vychodni more.

©Andreas Dumke, ©Roy von Elbberg

Kurt Tucholsky kdysi vtipkoval o Usedomu jako o ,,Vaně Berlína‘‘. Pro turisty z hlavního města Berlín byl ostrov
Usedom vždy oblíbenou turistickou destinací v posledním 19. století. Každý, kdo myslel na své zdraví cestuje v létě na
Usedom. Berliňáci se vždy těší na pobřeží Baltského moře, na čerstvý mořský vzduch - samozdřejmě chráněný před
sluncem, protože bledá pleť byla v módě. Pro mnoho Berlíňanů to bylo už téměř nutností vlastnit vilu na Usedom.
Tak vytvořili slavnou architekturu, která se stala základem budoucích staveb. Už jste se někdy prošli po berlínské
čtvrti Grunewald? Pak uvidíte tam vily z wilhemského času – pravé zrcadlové obrazy v nádherných letních sídlech
významných obyvatel měst v ,,Třech císařských lázní‘‘. Není divu, že i Heinrich Mann ,,Tři císařské lázně‘‘ láskyplně
nazývá ,,předměstí Berlína‘‘.
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Ostrov
pocitů.

Nechte se hýčkat od hlavy až k patě v čokoládové masáži či v mléčné koupeli, Thalasso terapií nebo v Solné vaně v
Heringsdorfu. Wellneshotely, které nabízí ty nejlepší lázeňské služby zdarma na čerstvém vzduchu. Zhluboka se
nadechněte – lehké doteky paprsků mořského slunce, vítr a vlny jež vytvářejí harmonickou kreaci, kde na plážích vznikají
tzv. Aoerosoly, které potěší tělo i mysl. Koncentrace aerosolů je výrazně vyšší jen pár metrů od hotelových promenád.
Toto znají také běžci či milovníci Nordic Walking, kteří stoupají ráno při východu baltského slunce. U Qi Gong Pilates na
pláži pak můžete načerpat nové síly či relaxovat a užívat si ostrov Usedom naplno.
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Ostrov Gurmánů Usedom –
Přek vapivě odlišný.

© Andreas Dumke, © Sandra Grüning, © Jens König

Vychutnejte si z židle výhled na široké pláže Baltského moře a nechte se hýčkat pochoutkami z kuchyní ostrovních
kuchařů. Každý rok v květnu začíná Grand-Schlemmův Usedom – na míli dlouhé pláži se podávají prvnotřídní pokrmy
o deseti chodech. Záliba pro dobré jídlo a pití je tu již více než 150 let, Grand-Schlemm, který věděl jak kombinovat
švédské, neměcké a polské recepty. Pomořanská tradice z 19. století která je stále vidět. Spojuje inovativní myšlenky
moderní doby s tradiční pomořanskou kuchyni. Například uzený losos s čokoládou nebo krab s medem a hořčicí.
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Táboření je více než jen jednoduchý způsob dovolené. Je to životní postoj, zápal a touha po volnosti. Mnoho krásných
míst nabízí Usedom, jež oplývá dálavou, kousek od rákosových pásů v idylické zátoce na Achterwasser, nebo na jednom
zapomenutém jezeře v srdci ostrova pár kroků od kilometrové pláže, přímo za dunami v rozlehlých bukových a borových
lesích. Početné prostranství nabízí kolemjdoucím táborovým cestovatelům na ostrově noclehárny na týden nebo také
pro strávení zbytku života.
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©Jens Bengs, ©Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide, ©CandyBox Images

Kdekoliv doma –
obloha je moje střecha, slunce
mé světlo a les můj pokoj.

Ostrov Slunce Usedom
Pro každého ideální místo k životu.
Dovolená v císařských vilách jako za císaře. Nově zrekonstruované budovy v barokní, klasicistické, alpinské,
skandinávské nebo italské architektuře jistě svědčí o vkusu jejich stavitelů a v dnešní době obklopují turisty atmosférou
císařského období.
Apartmány vysoké kvality Apartmány vysoké kvality - luxusní a útulné. V apartmánech na ostrově si přijdou na
své rodiny, jež zažijí nezapomenutelnou dovolenou. Bez ohledu na to, kde se nacházíte na ostrově, dovolená v každém
ročním období nabízí bezpočet možností po celém ostrově.
Welnesshotely Povstaň a leť! Z útulné postele do Welnesshotelu na ostrově rovnou ke Kleopatřiným lázním
s aromatickými masážemi a aquafitness. Utečte z každodenního života. Dejte si pauzu. Toho lze dosáhnout nejlépe v
usedomských lázeňských hotelech, které jsou roztroušeny po celém ostrově.
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Domy s doškovou střechou, které tak charakterizují ostrov, nabízí čistou romantiku. Mořští orli jež krouží nad
rybářskými loděmi, jež se houpají u pobřežních vod, zatímco slunce v úchvatné kulise nedotčeně pluje po obloze.

©Roy von Elbberg, ©Andreas Dumke

Exklusivní ubytování s jedinečnou hodnotou V apartmánech na nejdelším molu v Německu je k moři
tak blízko. Nechte se vyhřívat teplými slunečními paprsky ranního slunce. Zažijte pocit beztíže jako by jste byli v
,,Plovoucích domech‘‘ v srdci přírody ve městečku Krummin. To musíte zažít! Sny pod plachetnicí najdete u ,,Bílé duny‘‘,
která byla postavena v roce 1909 v tradičním námořnickém stylu, nabízí 20 postelí pro pohádkovou dovolenou u
majáku ve městě Karnin. Zde můžete se svou drahou polovičkou společně využívat whirpool masáže nebo snídani
do postele s výhledem na stetinský přístav. Pokud se vám líbí zámky, musíte navštívit vodní zámek ve městečku
Mellenthin s tradiční kuchyní, pekárnou a kavárnou.
Hvězdičkové prázdniny v hotelu. Na ostrově Usedom se každá hvězdička počítá. Prvotřídní kvalita je pro
usedomské hotely zásadní. Je jedno kolik má hotel hvězdiček, zažít nádherou dovolenou můžete vždy na nejvyšší úrovni.
Pokaždé si užijete tu nejlepší kvalitu, jakou vám můžeme nabídnout.
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Příjezd –
Autem, letadlem neb
pohodlně vlakem.
Autem: Východomořská dálnice A 20 garantuje dobrou a rychlou přístupnost na ostrov Usedom. Dva mosty
spojují ostrov s pevninou, ,,Peene most‘‘ v historickém městě Wolgast, pro návštěvníky, kteří přijíždějí od Hamburku.
Pro příjezd od Berlína je nejlepší silnice B 110 přes Zecherinský most v blízkosti města Anklam.

©Andreas Dumke, ©Dirk Laubner

Vlakem: velmi pohodlně s německými dráhami až na ostrov. Usedom, tzv. „Lázeňský spoj‘‘, který vás dopraví z
města Zússow do všech měst na ostrově. Vlaky jezdí přes sklápěcí most ve Wolgastu a protínají pobřežní železnici
směrem k polskému přístavnímu městu Swinoujscie. Zastávky jsou v každém městě. Z městečka Zinnowitz jezdí
potom vlaky směrem na Peenemuende.
Letadlem: letiště Heringsdorf je vnitrostátní letiště v Neměcku. Je vybaveno dráhou dlouhou 2.305 metrů a v
roce 1995 také modernizovaným terminálem, nabízí všechny požitky při příletu či odletu. Cesta z letiště do hotelů či
apartmánů trvá jen pár minut.
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…Usedom má turistické trasy v délce 400 km a z toho je 180 km tras určeno pro cyklisty? …Že překrásnou přírodu
nemusíte vidět jen autem či pěšky, ale můžete využít ostrovní Safari v džípu? …Že nejdelší plážová promenáda, která
měří 12,5 km až k polským hranicím, kterou můžete využít pro Segeway. …Že v lese Nové Pudagly můžete využít až
15 metrů vysokou horolezeckou stěnu či se houpat mezi stromama jako tarzan? …Že v historickém městečku Peenemuende se můžete ponořit do historie druhé světové války či navštívit jedno z mnoha muzeí? …Že v Trassenheide se
nachází tzv. ,,Dům na ruby‘‘ nebo můžete navštívit evropskou největší Motýlí farmu?
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Věděli jste, že …

Informace a prospekty
+49 38375 244144
info@usedom.de
usedom.de

Zákaznické centrum ostrova Usedom
+49 38375 244244
zimmervermittlung@usedom.de

