Województwo Kujawsko-Pomorskie

WŁOCŁAWEK
ZALEW WŁOCŁAWSKI
BORY TUCHOLSKIE
KAJAKI I ROWERY
PARKI KRAJOBRAZOWE

Kujawsko-pomorskie.
Ruszaj w drogę!
Nawet jeśli lubisz powtarzalny rytm codziennych zajęć – od
czasu do czasu warto wyjść naprzeciw przygodzie. Pójść krętą ścieżką przez pole, dać się porwać rwącemu nurtowi rzeki,
wsiąść na rower i sprawdzić, co kryje się za lasem…

Kujawsko-pomorskie naprawdę potrafi zaskoczyć. Jeśli sporty wodne
kojarzysz głównie z morzem, a wędrówki z plecakiem wiodą Cię w góry
– poznaj nowe, niewydeptane ścieżki. Setki polodowcowych jeziorek,
meandrujące wśród łąk i lasów rzeki, otwarte przestrzenie, tworzą niezwykle urozmaicony krajobraz. Przemierzając nasz region wiosną, latem
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czy jesienią, odkryjesz tysiące barw i odcieni. Zatrzymane w obiektywie
zachwycą Twoich bliskich i przyjaciół. Zimowe biele i szarości najlepiej podziwiać sunąc na nartach biegowych. Tu nie ma czasu na nudę!
Wystarczy na mapie Polski odszukać linię Wisły – miejsce, w którym rzeka
mocno skręca w kierunku północnym. Dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym, w tym autostradzie A1, łatwo tu trafić z każdego zakątka
Polski. Międzynarodowe lotnisko w Bydgoszczy umożliwia komfortowe
dotarcie z innych krajów, a krzyżujące się tu drogi kolejowe łączą północ
z południem i zachód ze wschodem.
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Zalew Włocławski
– poczuj siłę wiatru!
Wymarzonym miejscem do uprawiania sportów wodnych jest Jezioro
Włocławskie – potężny, ukształtowany ręką człowieka, akwen na granicy województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Przypomina
naturalne rynnowe jezioro. Zbiornik powstał w wyniku spiętrzenia wód
Wisły na zaporze we Włocławku i rozciąga się na długości 58 km.
Sąsiedztwo Włocławka gwarantuje wysoki poziom usług gastronomicznych i noclegowych świadczonych przez tutejsze nowoczesne, eleganckie
hotele i klimatyczne rustykalne obiekty. Atrakcją miasta są zrewitalizowane bulwary z pływającą sceną wodną, liczne zabytki, odrestaurowany
Stary Rynek. Centrum Kultury Browar B umiejętnie łączy zabytkową architekturę z supernowoczesną przystanią wodną zlokalizowaną u ujścia rzeki
Zgłowiączki do Wisły.
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Bliskość Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego to obietnica
licznych atrakcji przyrodniczych. Ze stromych zboczy wokół Zalewu roztaczają się wspaniałe widoki. W przystani na Zalewie Włocławskim kołyszą
się liczne żaglówki niecierpliwie czekając na kolejny rejs.
Jeśli woda jest dla Ciebie raczej elementem krajobrazu aniżeli źródłem aktywnego wypoczynku, możesz poznać okolicę wybierając się na wycieczkę rowerem. Włocławek zaimponuje Ci rozbudowywaną siecią ścieżek
rowerowych prowadzących też poza granice miasta.

4+5

Bory Tucholskie
– odetchnij pełną
piersią!
Największy polski kompleks leśny w Polsce można przemierzać kajakiem,
pieszo lub rowerem. O kulturze i przyrodzie światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie najlepiej opowiedzą turystom właściciele licznych
gospodarstw agroturystycznych. Wiele z nich wyrosło bezpośrednio nad
krystalicznie czystymi rzekami i jeziorami. Można w nich wygodnie wypocząć i spróbować miejscowych specjałów wpisanych na listę produktów
tradycyjnych naszego województwa, a także samemu ruszyć w las po
owoce leśnego runa. Tutejsze gospodynie podpowiedzą, jak wydobyć ich
smak i zachować pyszne wspomnienia z wakacji.
Sieć wiosek tematycznych świadczy o pomysłowości i gospodarności Borowiaków.
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Po dreszczyk emocji i ochłodę w upalne dni można popłynąć popularnymi
wśród kajakarzy rzekami – Brdą lub Wdą. Ekstremalnych przeżyć dostarczają mniejsze rzeki polecane doświadczonym amatorom spływów. Warto odwiedzić Fojutowo z największym w Polsce akweduktem – wodnym
skrzyżowaniem Wielkiego Kanału Brdy z Czerską Strugą.
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Kajakiem – z prądem
i pod prąd!
Jedną z największych atrakcji województwa kujawsko-pomorskiego są
szlaki kajakowe Brdy, Wdy i Drwęcy. Trzy urokliwe rzeki – dopływy Wisły, przepływają przez rezerwaty przyrody. Spływ urozmaicają meandry
i bystrza. Wśród dzikiej przyrody bacznym obserwatorom udają się bezkrwawe łowy. Królestwo bobrów, zimorodków i tajemniczych mieszkańców szuwarów otwiera przed nimi swe podwoje.
Kujawsko-pomorskie to region na skrzyżowaniu dwóch międzynarodowych dróg wodnych: E70 łączącej belgijską Antwerpię z litewską Kłajpedą,
oraz E40 – łączącej Gdańsk nad Bałtykiem z Odessą nad Morzem Czarnym.
Wybudowany pod koniec XVIII wieku Kanał Bydgoski, unikatowy w skali
świata obiekt hydrograficzny, łączy dorzecza Wisły i Odry. Bydgoszcz to
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miasto szczególnie związane z wodą. Można się o tym przekonać zwłaszcza w urokliwej przystani tuż przy Wyspie Młyńskiej, połączonej mostami
i mostkami z centrum miasta. Wprawni kajakarze mogą pokonywać dłuższe trasy, spływając Drwęcą i Wisłą. Przeprawiając się przez Bydgoszcz
dopłyną Kanałem Bydgoskim do Noteci, która należy do dróg krajowych.
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Rowerem – normalnie
i ekstremalnie!
Rower to prosty, ale wcale nie banalny sposób podróżowania po województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki gęstej sieci szlaków rowerowych można
przemierzyć cały region, poznając zabytki, przyrodę i gościnnych ludzi.
Wiślana Trasa Rowerowa to najdłuższy szlak dla amatorów dwóch kółek,
biegnący po obu stronach Wisły. Na prawym brzegu ma 212 km długości,
na lewym – 238 km. Dla miłośników terenowej jazdy i przełajowych przygód kujawsko-pomorskie to prawdziwy raj.
Polodowcowy krajobraz poprzecinany dziesiątkami niewielkich rzek
sprawia, że w Dolinie Brdy, w Dolinie Dolnej Wisły i na Pałukach, na ro-
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werzystów czeka wiele ekscytujących zjazdów i podjazdów. Są nie lada
wyzwaniem, poddając surowej ocenie umiejętność jazdy w terenie. Nie
każdy rowerzysta jest jednak przygotowany do pokonywania wielogodzinnych i trudnych tras. Wśród rodzin z dziećmi najbardziej popularne są
krótkie wycieczki, indywidualnie komponowane z wybranych szlaków lub
ich fragmentów.
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Przyroda – o czym
szumią brzozy…
Aktywna turystyka to również odkrywanie ciekawostek przyrodniczych
czy podglądanie ptactwa. Do rezerwatów i pomników przyrody oraz użytków ekologicznych najłatwiej dotrzeć pieszo, z niezastąpionymi towarzyszami wędrówek – kijkami. W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się aż osiem parków krajobrazowych. Wsłuchaj się w opowieść Doliny
Dolnej Wisły, zachodząc do tajemniczej jaskini Bajka w Gądeczu, odwiedź
brzozy karłowate w rezerwacie Linje, koło Dąbrowy Chełmińskiej, a w Leosi, niedaleko Świecia nad Wisłą, zmierz się z kamieniem św. Wojciecha,
jednym z największych na Pomorzu Gdańskim głazem narzutowym.
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Geocaching – dla
poszukiwaczy skarbów
Tym, którzy liczą na dreszczyk emocji, polecamy Geocaching – międzynarodową zabawę polegającą na poszukiwaniu skarbów przy użyciu odbiornika GPS. „Geocache” to ukryte pojemniki ze znaleziskami, którym nadano
różne stopnie trudności. Kujawsko-pomorskie jest stolicą polskiego geocachingu. W Górznie, jednym z najmniejszych miast w Polsce, i w jego
okolicach, ukryto aż 200 keszy!
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PAKOŚĆ
ul. Barcińska 11
tel. 52 356 90 41
www.kalwariapakoskapark.pl

informacje turystyczne
w regionie

ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 139
tel. 52 562 73 71
www.oksir.com.pl
TORUŃ
Rynek Staromiejski 25
tel. 56 621 09 31
www.it.torun.pl

BRODNICA
ul. Zamkowa 1
tel. 56 498 44 48
www.it.brodnica.pl

GRUDZIĄDZ
ul. Rynek 3-5
tel. 56 461 23 18
www.it.gdz.pl

TUCHOLA
ul. Podgórna 3
tel. 52 334 21 89
www.it.tuchola.pl

BYDGOSZCZ
ul. Niedźwiedzia 1
tel. 52 340 45 50
www.visitbydgoszcz.pl

INOWROCŁAW
ul. Królowej Jadwigi 3
tel. 52 355 53 71
www.inlot.com.pl

WĄBRZEŹNO
ul. Poniatowskiego 8
tel. 535 540 521
www.wabrzezno.pl

CHEŁMNO
ul. Rynek 28
tel. 56 686 21 04
www.chelmno.pl

KORONOWO
Plac Zwycięstwa 22/2
tel. 52 382 46 53
www.koronowo.pl

WŁOCŁAWEK
ul. Warszawska 11/13
tel. 54 411 27 57
www.it.wloclawek.pl

CIECHOCINEK
ul. Zdrojowa 2b
tel. 54 416 01 60
www.ciechocinek.pl

NIESZAWA
ul. 3 Maja 2
tel. 54 283 81 91
www.nieszawa.pl

ŻNIN
Plac Wolności 20
tel. 52 303 14 81
www.it.znin.pl

GĄSAWA
ul. Żnińska 19
tel. 52 303 62 40
www.gasawa.pl

OSIE
ul. Rynek 2
tel. 52 332 95 68
www.cit.gokosie.pl

WOJEWÓDZKIE CENTRUM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
BYDGOSZCZ
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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