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PASZPORT TURYSTYCZNY 2014

Zapraszamy w kolejną podróż po regionie! Nasz paszport to Twój dziennik  
z podróży. Każda pieczątka będzie dla Ciebie wspomnieniem przygody, 
spotkanych w drodze ludzi, przekroczonych granic. Nie administracyjnych, 
ale granic Twojej wyobraźni…
Plan jest taki: odbierasz paszport, zwiedzasz i zdobywasz pieczątki, bierzesz 
udział w konkursach, opowiadasz znajomym, wspominasz latami! I koniecz-
nie jesteś z nami za rok! 
Na czym polega zabawa? Zbierasz okazjonalne pieczątki potwierdzające po-
byt w danej miejscowości. Zebranie minimum 8 da Ci szansę na zdobycie na-
gród, m.in. atrakcyjnych weekendowych pobytów w regionie. Podróżującym 
„paszportowcom” przysługują specjalne rabaty. Zapraszamy też na bezpłat-
ne wycieczki i spacerki z przewodnikami, które pozwolą Ci lepiej poznać wa-
kacyjne miejsca (informacje na www). Polecamy również cykliczne imprezy,  
na których warto być. Na wypełnione kupony pieczątkowe czekamy  
do 15 października 2014 r.

Zaglądaj na naszą stronę internetową: www.visitkujawsko-pomorskie.pl 
oraz profil na FB www.facebook.com/VisitKujawskoPomorskie

Drodzy „Paszportowcy”, 
 już po raz trzeci spotkamy się na turystycznym szlaku naszego 

województwa. Poznamy niezwykle ciekawe miejsca i weźmiemy 
udział w wyjątkowych wydarzeniach. Podroż z „Paszportem”  

to doskonały pretekst do tego, by w gronie bliskich lub przyjaciół 
przekonać się, że wakacje na Kujawach i Pomorzu mogą być 

niepowtarzalne.

Do zobaczenia na szlaku!

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

REKOMENDACJA GOSPODARZA REGIONU
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Brodnica to nie tylko „Zielone P��ca Pol�ki�� ����ca Pol�ki�� �� 
do�kona�e powietrze i klimat, ale także niezwyk�a 
hi�toria, nad którą �no�i �ię d�ch królewny Anny 
Wazówny, widywany na brodnickim zamk�. Mia�to 
�zczyci �ię zabytkami: Bramą Che�miń�ką, Kościo�em 
Farnym, Wieżą Bocianią, Spichlerzem, Rat��zem 
i Zamkiem krzyżackim. Znajd�jące �ię nieopodal 
Pojezierze Brodnickie przyciąga niezwyk�ymi walorami 
krajobrazowymi. Urok� mia�ta, jego związk� z hi�torią 
i przyrodą można najpe�niej doświadczyć podcza� 
corocznego Jarmark� Ekologicznego Anny Wazówny.

BrodnicaJARMARK  
Anny Wazówny

3
www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Informacja Turystyczna  
ul. Zamkowa 1, Brodnica

czynne: 
 od poniedziałku do niedzieli: 8-16

27 lipca
Polecamy:

Brodnica zamek

Jarmark
Wróć do nas:

Jesienne Impresje Orkiestr Dętych – wrzesień
Noc Świętojańska na zamku – druga połowa czerwca
Dni Brodnicy – druga połowa czerwca

Dla posiadaczy paszportów:
Bilet wstępu  

do Muzeum w Brodnicy 
normalny - 3 zł

KONKURS
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Bydgo�zcz �� mia�to organicznie związane z wodą.ązane z wodą.  
Brda i Kana� Bydgo�ki tworzą niezwyk�y klimat grod�, 
którego ozdobą je�t zjawi�kowa Wy�pa M�yń�ka  
w �erc� mia�ta. To miej�ce wypoczynk� i �potkań 
Bydgo�zczan – oaza �pokoj� i zieleni.  
Kana� Bydgo�ki �tanowi �nikatowy w �kali świata 
zabytek hydrotechniki. Je�t jedyną w �wym rodzaj� 
drogą wodną z oryginalnym �y�temem śl�z i jazów. 
Warto go poznać przybywając do Bydgo�zczy  
w trakcie obchodów Rok� Kana�� Bydgo�kiego.

URODZINY
Kanału Bydgoskiego 
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Bydgoszcz

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Bydgoskie Centrum Informacji 
ul. Niedźwiedzia 1, Bydgoszcz 

czynne: 
poniedziałek - piątek: 9-18
sobota - niedziela: 10-16

Dla posiadaczy paszportów:
bilet wstępu do Muzeum Okręgowego   

na wystawy w Spichrzach nad Brdą
ulgowy 1,5 zł, normalny 2,50 zł

Warzelnia Piwa, ul. Poznańska 8  
dania kuchni indyjskiej  

-15 procent zniżki przy zamówieniu pow. 30 zł

wrze�ień 2014

Polecamy:

Ster na Bydgoszcz

Stary Kanał Bydgoski

Wróć do nas:

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage – listopad/grudzień
Bydgoski Festiwal Operowy – maj
Ster na Bydgoszcz - Bydgoski Festiwal Wodny – czerwiec 

KONKURS
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Che�mno – mia�to zakochanych�mno – mia�to zakochanych® 
Ulicami Che�mna �n�je �ię hi�toria i�mi�ość.�mna �n�je �ię hi�toria i�mi�ość.  
Pośród zabytków �ięgających średniowiecza �pacer�ją 
zakochani. Do che�miń�kiej Fary przyciąga ich 
magnetyczna �i�a relikwii św. Walentego. Klimat 
mia�ta tworzy Rat��z, �znawany za najpiękniej�zy 
zabytek rene�an�� w Pol�ce, m�ry obronne, ba�zty, 
kamienice i planty. Latem, podcza� Jarmark� 
Ja�zcz�rczego, średniowieczne �liczki Mia�ta ożywają 
za �prawą t�tej�zego rycer�twa oraz licznie przyby�ych 
ze�po�ów l�dowych, twórców rękodzie�a i prod�centów 
regionalnych �pecja�ów.

XV JARMARK 
Jaszczurczy 

12 lipca 

Międzynarodowe  
Spotkania z Folklorem 

12��13 lipca 
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Chełmno

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Chełmińska Informacja Turystyczna
Ratusz – Rynek 28, Chełmno 

poniedziałek: 10-16
wtorek - piątek: 08-16

sobota: 10-16
niedziela: 11-15

Dla posiadaczy paszportów:
bilety do Muzeum Ziemi Chełmińskiej  

w ratuszu w cenie:
normalny - 3 zł

ulgowy - 1 zł

Polecamy:

Ratusz w Chełmnie

Wróć do nas:

Walentynki Chełmińskie z Festiwalem Piosenki Miłosnej  
i Jarmarkiem św. Walentego – corocznie 14 lutego
Wielki Odpust Chełmiński – lipiec
Letni Festiwal Muzyka w zabytkach Chełmna – koncerty w lipcu i sierpniu

KONKURS
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„Mekka�� k�racj��zy z Pol�ki i zagranicy. Od lat 
przyciąga nie�potykaną atmo��erą naj��ynniej�zegoąga nie�potykaną atmo��erą naj��ynniej�zego 
�zdrowi�ka Pomorza i K�jaw, zapra�zając do 
wypoczynk� przy tężni �olankowej i w �rokliwym 
Park� Zdrojowym, wyście�anym ��ynnymi 
kwiatowymi dywanami. O ciechociń�kich źród�ach 
�olankowych można przeczytać j�ż w XIII��wiecznych 
zapi�kach. W zabytkowej Pijalni Wód można czerpać  
z ich drogocennych walorów. Mia�to ��ynnie też  
z licznych �e�tiwali i ciekawych imprez w plenerze.

III PÓŁMARATON
Termy Uzdrowisko 

Ciechocinek 

9

Ciechocinek

Wróć do nas:

Gala Polskich Tenorów – lipiec
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów – sierpień
Festiwal Operowo-Operetkowy –sierpień

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Recepcja Sanatorium Grażyna, 
ul. Traugutta 6, Ciechocinek

czynne: 
 całą dobę

Dla posiadaczy paszportów:
ceny karnetu na pakiet  „Szlak solankowy”

normalny - 13,50 zł
ulgowy - 6,30 zł

Polecamy: 24 �ierpnia

Ciechocinek
KONKURS
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TURNIEJ  
Rycerski
4��6 lipca

Mia�to ��ynie z t�rniejów rycer�kich, które przyciągają 
na t�tej�zy okaza�y zamek t��my t�ry�tów. Do grod� 
nad Drwęcą zjeżdżają najprzedniej�i rycerze E�ropy, 
by walczyć o rycer�kie la�ry. Godna �wagi je�t też 
�rocza �tarówka, otoczona średniowiecznymi m�rami. 
Jej wą�kimi �liczkami można dojść do malowniczo 
wijącej �ię przez mia�to rzeki. Czeka tam przy�tań, 
z której możemy wyr��zyć kajakiem na zwiedzanie 
przepięknej okolicy.
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Golub-Dobrzyń

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Zamek Golubski
ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń

czynne: 
codziennie: 9 -18

Dla posiadaczy paszportów:
bilety wstępu na zamek 

normalny - 8 zł
ulgowy - 5 zł

dzieci w wieku do 10 lat - wstęp bezpłatny
zniżka na noclegi 10 % 

Polecamy:

Turniej na zam
ku

Wróć do nas:

Święto Królewny Anny na zamku w Golubiu – druga połowa lipca
Hubertus – przełom września i października
Konkurs krasomówczy – druga połowa listopada

KONKURS
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12

FESTIWAL  
SMAKU  

w Grucznie
Dolina Dolnej Wi��y to kraina rozciągająca �ię od 
Pradoliny Tor�ń�ko��Eber�waldzkiej aż do delty  
w okolicach Gniew�. S�ynie z niezwykle malowniczych 
krajobrazów oraz ob�zarów chroniących �a�nę i florę. 
Przebiega przez nią dwadzieścia �zlaków pie�zych  
i rowerowych. Stolicą Doliny je�t Świecie, z gór�jącą 
nad mia�tem wieżą zamk� krzyżackiego. Dolina 
Dolnej Wi��y to także centr�m tradycji k�linarnych. 
Na Fe�tiwal Smak� w Gr�cznie t��mnie zjeżdżają 
�mako�ze i wytwórcy nat�ralnej żywności i tr�nków 
oraz mi�trzowie k�chni regionalnych.

13

Dolina Dolnej Wisły, 
Świecie

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Zamek Krzyżacki 
 ul. Zamkowa 1, Świecie

czynne: 
codziennie: 10-17 

Dla posiadaczy paszportów:
Bilet wstępu na zamek

normalny - 3 zł

Polecamy:

    

23��24 �ierpnia

Zamek w Świeciu

Święto Śliwki

Wróć do nas:

Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych – drugi weekend września
Maraton Piosenki Osobistej – wrzesień, zamek w Świeciu
Blues na Świecie Festival – maj

KONKURS
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12��13 września

15

Mia�to nieod�ącznie związane z hi�torią pol�kiego 
woj�ka. Przed II wojną światową mieści�o �ię t� 
Centr�m Wy�zkolenia Kawalerii. O militarnej 
prze�z�ości Gr�dziądza świadczy też Cytadela �� jedna  
z najwięk�zych tego typ� �ortyfikacji w E�ropie.  
Od �trony Wi��y t�ry�tów i przejezdnych zachwyca 
panorama, którą tworzą potężne gotyckie �pichrze. 
Dzięki Solankowym Ba�enom Termalnym, mia�to 
wpi��je �ię też w �zdrowi�kowy charakter region�. 
T��my widzów przyciąga Pomor�ka Gala Świat�a  
i Energii wype�niona koncertami m�zyki elektronicznej,  
�pektaklami, świetlnymi i pirotechnicznymi pokazami.

V GALA  
Światła i Energii

Grudziądz

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi  
ul. Wodna 3/5, Grudziądz

czynne:  
wtorek: 10-18 

środa - czwartek: 10-16 
piątek: 10-18 

soboty, niedziele, święta: 10-15 
poniedziałek - nieczynne

Dla posiadaczy paszportów:
bilety wstępu do Muzeum 

rodzinny - 14 zł, normalny - 7 zł, ulgowy - 3,50 zł

Polecamy:

Geotermia Grudziądz

Wróć do nas:

Półmaraton śladami Bronka Malinowskiego – 3 maja
Zjazd Kawalerzystów II RP – trzeci weekend sierpnia
Dzień otwartej Cytadeli – 3 maja i 11 listopada

KONKURS
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26 lipca

X NOC 
Solannowa

Park Solankowy z nieod�ączną Tężnią Uzdrowi�kową, 
to dzi�iaj znak rozpoznawczy jednego z naj�tar�zych 
mia�t Pol�ki. Na ty�iące k�racj��zy przybywających do 
Inowroc�awia, czekają cenne zabytki �� m.in. romań�ki 
kośció� Najświęt�zej Maryi Panny oraz inne atrakcje 
�� pierw�za w województwie palmiarnia i z pietyzmem 
aranżowane Ogrody Papie�kie. Mia�to ��ynie też  
z wydarzeń k�lt�ralnych, m.in. Inowroc�aw�kiej Nocy 
Solannowej, której go�podarzem je�t Grzegorz T�rna�. 
W �rokliwej �cenerii tężni �olankowej �potykają �ię 
najlep�i pol�cy artyści e�tradowi.

17

Inowrocław

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

„Solanki” Medical Spa - recepcja
ul. Wilkońskiego 23, Inowrocław 

czynne:  
całą dobę

Dla posiadaczy paszportów:
rabat w wysokości 25 %  

na wybrane zabiegi EXILITE   
w Gabinecie Kosmetycznym  

„Solanki” Medical Spa

Polecamy:

Wróć do nas:

Gala Operowo-Operetkowa – sierpień
Inowrocławski Festiwal Światła i Smaku – wrzesień
InRockFestival – wrzesień

Solanki Medical SPA

Zakład Przyrodoleczniczy
KONKURS
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26��27 lipca

Jarmark 
Cysterski

Tuszyny k. Koronowa

Średniowieczny �k�ad �rbani�tyczny mia�ta, 
cy�ter�ki ze�pó� pokla�ztorny, „diabel�ki m�yn��, 
najwyż�zy w E�ropie mo�t kolejki wą�kotorowej, 
�ynagoga, cmentarz żydow�ki i park „Grabina��, to 
świadectwa niezwykle bogatej hi�torii mia�ta. Jego 
walory doceniają m.in. wypoczywający nad Zalewem 
Koronow�kim t�ryści. Z myślą o nich organizowana 
je�t In�cenizacja Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem 
oraz Jarmark Cy�ter�ki z rękodzie�em l�dowym.  
K� �cie�ze gawiedzi, co rok� dr�żyny rycer�kie 
zawzięcie rywaliz�ją t� o miano najlep�zej.

19

Koronowo

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Informacja Turystyczna
Pl. Zwycięstwa 22, Koronowo

czynne: 
poniedziałek - piątek: 9-17

sobota - niedziela: 9-15

Dla posiadaczy paszportów:
bezpłatny wstęp do Izby Tradycji  

oraz „Pakiet Turysty”
20% zniżki na kawę w cukierni GS  

przy Pl. Zwycięstwa i CH Stara Rzeźnia

Polecamy:

Wróć do nas:

Arie na plaży „Ryszard Smęda Zaprasza”  
– koncert w lipcu i sierpniu w Koronowie – Pieczyskach  
Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice p.w. WNMP w Koronowie  
– w lipcu i sierpniu,  
Regaty o Puchar Burmistrza Koronowa, Zalew Koronowski – sierpień

Opactwo Cysterskie

KONKURS
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Choć mia�to �ięga hi�torią wcze�nego średniowiecza,ć mia�to �ięga hi�torią wcze�nego średniowiecza, 
zo�ta�o dotkliwie zni�zczone podcza� „potop� 
�zwedzkiego�� i zaborów. Dziś najjaśniej�zą ikoną Lipna 
je�t jedna z naj��ynniej�zych w hi�torii kina aktorek 
�� Pola Negri. Każdego rok� w jej rodzinnym mieście 
odbywa �ię Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni��, 
który �ta� �ię okazją do wręczania �tat�etek „Politki�� 
o�obom ze świata film�. Zarówno niezwykle ciekawa 
po�tać ��ynnej aktorki, jak i Fe�tiwal jej imienia, 
przyciągają do Lipna �anów kina i gwiazd ekran�.i gwiazd ekran�.

21

Lipno

Wróć do nas:

8. Runda Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie – 21 września 
Przegląd Twórczości Filmowej  „Pola i inni” –trzeci weekend maja

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Festiwal LIPA 

Rockowe  
Pożegnanie Lata

– muszla koncertowa  
w Parku Miejskim  Polecamy:

Miejskie Centrum Kulturalne
ul. Piłsudskiego 22, Lipno

czynne: 
poniedziałek - piątek: 9-16
sobota - niedziela: 12-20

Dla posiadaczy paszportów:
Bezpłatny wstęp do Muzeum Poli Negri,  

Kino Nawojka, ul. Mickiewicza 33  
oraz do Mieszczańskiej i Ludowej  

Izby Muzealnej w MCK

29 �ierpnia

KONKURS

Pola Negri
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18��19 lipca

PRZYSTAŃ  
w kolorze blue

O miej�cowości w�pomina� w naj�tar�zej pol�kiej 
kronice Gall Anonim. By� to niegdyś ważny gród 
warowny na pogranicz� Pomorza, co potwierdzają 
badania archeologiczne. Lokalne środowi�ko  
z d�żym zaangażowaniem pielęgn�je tradycje  
i k�lt�rę krajeń�ką. Mia�to nad Notecią je�t ważnym 
ośrodkiem żegl�gi śródlądowej. W Nakle odbywa �ię  
co rok� „Przy�tań w kolorze bl�e�� �� wielobarwny 
�e�tyn z �dzia�em gwiazd film� i e�trady. Dolina Noteci 
�tanowi zaś do�kona�ą bazę dla mi�ośników ptaków, 
które na podmok�ych ob�zarach znalaz�y  
dogodne war�nki bytowania. 
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Nakło

Wróć do nas:

„Święto Gęsi na Krajnie” w Minikowie – listopad
Jarmark św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią – maj 
Targi turystyczno-ogrodnicze „Lato na Wsi” w ODR w Minikowie – maj

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Polecamy:

Przystań wodna 
ul. Notecka, Nakło

Czynne: 
codziennie: 8-20

Dla posiadaczy paszportów:
bezpłatne wypożyczenie  

kajaka na 1 godzinęDolina Noteci

KONKURS
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Bella Skyway 
Festival

Mia�to przyciąga miliony t�ry�tów nie tylko dziękiąga miliony t�ry�tów nie tylko dzięki 
Starówce wpi�anej na Li�tę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. W Tor�ni� gotyk, rene�an�, manieryzm  
i �ece�ja tworzą niepowtarzalną kompozycję.  
Z mia�tem nierozerwalnie związana je�t po�tać 
Miko�aja Kopernika. Dzięki obfitości i różnorodności 
wydarzeń w Tor�ni� przecinają �ię �zlaki mi�ośników 
k�lt�ry, �anów �port� i pa�jonatów na�ki.  
Do niezwykle oryginalnych przed�ięwzięć należy  
Bella Skyway Fe�tival. 
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Toruń

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

26��30 �ierpnia
Polecamy:

Wróć do nas:

Kulturalne Lato - koncerty, wystawy, jarmarki – od czerwca do końca sierpnia  
Święto Piernika – 6 września
Święto Miasta – druga połowa czerwca

Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Staromiejski 25, Toruń

czynne:
sobota, niedziela, poniedziałek: 9-16

wtorek - piątek: 9-18

Dla posiadaczy paszportów:

Bilety do Obiektów Muzeum Okręgowego w Toruniu
Dom Eskenów – normalny 6 zł, ulgowy 3 zł

Kamienica pod Gwiazdą – normalny 7 zł, ulgowy 4 zł
Cafe Lenkiewicz - 15 % rabatu w kawiarni:

Rynek Staromiejski 33/34, Wielkie Garbary 14
(przy zamówieniu pow. 15 zł przy konsumpcji)

Festiwal światła
KONKURS
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Malowniczo po�ożone mia�to je�t �tolicą Borów�ożone mia�to je�t �tolicą Borów 
T�chol�kich �� krainy o niepowtarzalnym, leśnym 
krajobrazie, �rzekającej pięknem niebie�kich �tr�g  
i jezior. O�adę T�chola za�ożyli na początk� XIII wiek� 
k�iążęta ka�z�b�cy. Mia�to zachowa�o �wój pierwotny 
�k�ad �rbani�tyczny �� krzyż�jące �ię pro�topadle 
�liczki i d�ży rynek pośrodk�. Mi�ośnicy przyrody 
mogą �korzy�tać ze „Szlak� Jagielloń�kiego – Dwa 
Miecze��, który wiedzie z centr�m �tarego mia�ta  
do R�dzkiego Mo�t�, �kąd la�ami okrąża mia�to  
od �trony po��dniowej. 
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Tuchola

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

Historyczny  
Pochód Borowiaków 

 5 lipca

Polecamy:

Wróć do nas:

Festyn kolejarski w Pruszczu gm. Gostycyn – lipiec
Inscenizacja na Poligonie  „Heidekraut” - Wierzchucin gm. Cekcyn – sierpień 
Dzień Bartnika - Woziwoda – wrzesień 

rozpoczynający  
Dni Borów Tucholskich

Dni Borów

Muzeum Borów Tucholskich
ul. Podgórna 3, Tuchola 

czynne: 
poniedziałek - piątek: 8-16

sobota - niedziela (VII,VIII): 10-16

Dla posiadaczy paszportów:
bilet wstępu do Muzeum

ulgowy - 1,60 zł, normalny - 3,20 zł 
zniżka 10% na wypożyczenie rowerów 

 i sprzętu turystycznego w sklepie OLIMP,  
Pl. Wolności 5, Tuchola

KONKURS
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XXXVII REGATY  
o Błękitną Wstęgę  
Zalewu Włocławskiego

Atrakcją mia�ta �ą zrewitalizowane b�lwaryą mia�ta �ą zrewitalizowane b�lwary 
z p�ywającą �ceną wodną, liczne zabytki, 
odre�ta�rowany Stary Rynek. Centr�m K�lt�ry 
Browar B �miejętnie �ączy zabytkową architekt�rę  
z nowocze�ną przy�tanią wodną, zlokalizowaną � �jściaą przy�tanią wodną, zlokalizowaną � �jścia 
rzeki Zg�owiączki do Wi��y. Wymarzonym miej�cem do 
�prawiania �portów wodnych je�t Jezioro W�oc�aw�kie. 
Zbiornik pow�ta� w wynik� �piętrzenia wód Wi��y na 
zaporze we W�oc�awk�. Przyciąga amatorów wodnych 
„�zaleń�tw��, m.in. �cze�tników Regat o B�ękitną 
W�tęgę Zalew� W�oc�aw�kiego czy Regat Anta�ek, 
prom�jących „W�oc�aw�kie morze�� i jego walory 
t�ry�tyczno��rekreacyjne.
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Włocławek

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

4 październikaPolecamy:

Przystań wodna- BOSMANAT  
ul. Piwna 1a, Włocławek

czynne:
 codziennie: 7-22

Dla posiadaczy paszportów:
10% zniżki na usługi oferowane przez 

Przystań i w lokalu „Rejs” Zalew Włocławski

KONKURSWróć do nas:

Międzynarodowe Włocławskie Zawody Balonowe Aeroklub Włocławski, 
Lotnisko Kruszyn – sierpień
Dni Włocławka z Jarmarkiem ku Wiśle – czerwiec
Turniej Poezji Śpiewanej Włocławek, Browar B – czerwiec
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WENECKA NOC 
z Parowozami

Mia�to po�ożone nad Jeziorem �niń�kim D�żym�ożone nad Jeziorem �niń�kim D�żym  
i Jeziorem �niń�kim Ma�ym. Naj�tar�za wzmianka  
o �ninie jako mieście pochodzi z 1284.  
Rozg�o� zy�ka�o dzięki kolei �� znajd�je �ię t� �nikalne  
w �kali kraj� M�ze�m Kolei Wą�kotorowej oraz 
linia t�ry�tyczna �nin��Wenecja��Bi�k�pin��Gą�awa 
– obowiązkowy p�nkt program� każdego wypad� na 
Pa��ki. Organizowana co rok� ��ynna „Wenecka Noc 
z Parowozami��, �ta�a �ię znakiem rozpoznawczym 
mia�ta, co rok� przyciągającym t��my t�ry�tów.
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Żnin-Wenecja

Wróć do nas:

Festiwal „Muzyka w świetle księżyca”, Pałac Lubostroń – lipiec 
Festyn Archeologiczny w Biskupinie, – wrzesień
Zjazd Twórców Ludowych i Jarmark Sztuki Ludowej  
„Jesień na Pałukach”, Żnin – wrzesień 

www.v is i tku jawsko-pomorsk i e. p l

WENECJA k. Żnina 
12 lipca 

16 �ierpnia
13 września

Wenecka Noc

Polecamy:

Muzeum Ziemi Pałuckiej 
Baszta, Pl. Wolności 1, Żnin

czynne:
wtorek - piątek: 9-16

sobota - niedziela: 10-15

Dla posiadaczy paszportów:
Bilet wstępu na basztę

normalny - 3 zł 

10% zniżki na „Weekend marzeń”  
w Herbarium Hotel &SPA****  

w Chomiąży Szlacheckiej

KONKURS
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Nakład: 20 tys. egzemplarzy

Rok wydania 2014

Organizatorzy kampanii:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Fotoserwis:

K. Derwiński, P. Janusz, E. Pawelec, R. Perkowski, 
archiwa partnerów kampanii,  

archiwum ArtStudio - www.klonowski.eu



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

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

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

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

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

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

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

Koronowo, Pl. Zwycięstwa 22/2
tel. 52 382 46 53
www.koronowo.pl

Nieszawa, ul. 3-go Maja 2
tel. 54 283 81 91
www.nieszawa.pl

informacje turystyczne w regionie 

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

Pakość, ul. Barcińska 11
tel. 52 356 90 41
www.kalwariapakoskapark.pl

Świecie, ul. Wojska Polskiego 139
tel. 52 331 27 20
www.oksir.com.pl

Toruń, Rynek Staromiejski 25
tel. 56 621 09 31
www.it.torun.pl

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

Wąbrzeźno, ul. Poniatowskiego 8
tel. 535 540 521
www.wabrzezno.pl

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

Żnin, Pl. Wolności 20
tel. 52 303 14 81
www.it.znin.pl

Wojewódzkie Centrum Informacji 
Turystycznej
Bydgoszcz, Wełniany Rynek 5/8
tel. 52 376 70 19
www.visitkujawsko-pomorskie.pl



Organizatorzy kampanii:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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