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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.

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O – obiekty [2]

Kalendarz wydarzeń

lipiec-sierpień - niedzielne koncerty z cyklu Rzeka Muzyki
13-16 lipca - Mistrzostwa Europy U23 w Lekkiej Atletyce
18-19 sierpnia - Muszla Fest
19-20 sierpnia - Triathlon Polska Bydgoszcz Borówno
16 września - Święto Szlaku TeH2O
20 września - 13th Mózg Festival
23 września - Wielka Wioślarska

PUNKTY PIECZĄTKOWE

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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