
OSTROMECKO

BYDGOSZCZ

SOLEC KUJAWSKI

Górzno
Duże kompleksy leśne i malownicze krajobrazy – wzgórza, głębokie wąwozy 
i  rozległe doliny. To charakterystyka Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego. W tym urokliwym zakątku mieści się jedno z najmniejszych 
miast w Polsce – Górzno. Idealne miejsce dla poszukiwaczy skarbów. W końcu 
to polska stolica geocachingu – międzynarodowej zabawy, polegającej na 
szukaniu specjalnych skrytek za pomocą odbiornika GPS. Na łowców przygód 
czeka także park linowy. Położony na silnie nachylonym stoku dostarcza 
niezapomnianych wrażeń.

Bydgoskie Centrum 
Informacji 
ul. Batorego 2
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 9 – 19 
sb. – nd. 10 – 16
wrzesień 
pn. – pt. 9 – 18 
sb. – nd. 10 – 16

Pałac w Ostromecku 
- recepcja
ul. Bydgoska 9
lipiec – wrzesień 
pn. - nd. 8 – 20

JuraPark Solec 
– kasa biletowa
ul. Sportowa 1, 
Solec Kujawski
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 10 – 19 
sb. – nd. 9 – 20
wrzesień 
pn. – pt. 9 – 17 
sb. – nd. 10 - 19
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BYDGOSZCZ
Wiele polskich miast eksponuje silny związek z rzeką, ale niewiele 
potrafi wykorzystać swój wodny potencjał tak, jak Bydgoszcz. Widać 
to szczególnie na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH₂O. Na Barce 
Lemara dowiemy się jak wyglądało codzienne życie szyprów. Wyspa 
Młyńska, dziś ulubione miejsce spotkań, spacerów i zabaw, przypomina 
młyńskie tradycje i historię Mennicy Królewskiej. W Muzeum Kanału 
Bydgoskiego zrozumiemy jak istotną rolę odegrał on w rozwoju miasta. 
Spacer plantami nad Starym Kanałem to chwila wytchnienia i osobliwe 
spotkanie z historią. Niezwykłą panoramę Bydgoszczy podziwiać można 
z tarasu widokowego Wieży Ciśnień. W Muzeum Mydła i Historii Brudu 
poznamy higieniczne rytuały, te sprzed wieków i kilkudziesięciu lat. 
Introligatornia to stylowe miejsce, w którym tradycyjnymi metodami 
przywraca się życie zniszczonym woluminom. W Muzeum Fotografii 
można poznać historię jej początków. Exploseum to prawdziwa eksplozja 
wrażeń i emocji. Można tu zobaczyć, posłuchać i dotknąć mrocznej 
wojennej historii fabryki nitrogliceryny. Szlak TeH₂O to obietnica przygody 
i odkrywania krok po kroku ciekawych wątków z życia miasta nad Brdą.

Ostromecko
Niedaleko Bydgoszczy, w  malowniczym zakolu Wisły, jest miejsce urzekające 
pięknem, niezwykłą historią, zachwycające przyrodą i  rozbrzmiewające 
muzyką – Zespół Pałacowo-Parkowy w  Ostromecku. Urokliwy klasycystyczny 
Pałac Nowy wpisuje się w  pełne osobliwej roślinności ogrody w  stylu 
angielskim. Zaprojektował je pruski ogrodnik królewski, Peter Joseph Lenné – 
współtwórca słynnych poczdamskich ogrodów Sanssouci. Spacerując alejkami 
parku dochodzimy do barokowego Pałacu Starego – rezydencji w  stylu 
saskiego rokoka, otoczonego urokliwym ogrodem włoskim. Jego wnętrze 
skrywa unikatową (jedną z  trzech w  Polsce, i  nielicznych w  Europie) Kolekcję 
Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego.

JuraPark Solec
JuraPark w  Solcu Kujawskim to miejsce, w  którym podróż do zaginionego 
świata trwa zaledwie małą chwilę. Wędrując parkowymi alejkami, pośród 
drzew, wkroczysz w  świat dinozaurów. Czai się w  nim ponad sto naturalnej 
wielkości osobników. W  Muzeum Ziemi umieszczono 13-metrowy szkielet 
opistocelikaudii. Staniesz tu także oko w oko z… mamutem.  Pokaźna kolekcja 
skamieniałości prezentuje poszczególne okresy życia na Ziemi. O  tym jak 
wyglądał świat roślin w  erze dinozaurów przekonać się można w  Ogrodzie 
Zimowym. Małe, szybkie i zwinne osobniki zgromadzono w parku owadów. 
Na koniec solidna dawka emocji, czyli podróż do zaskakująco realnego świata 
w Kinie Emocji Cinema 5D.
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