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Szanowni
Państwo

Witamy w Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach dobrych miejsc. 

Dobrych na wypoczynek, zwiedzanie, regenerację sił i kulinarne 

odkrycia.

Mamy nadzieję, że podzielą Państwo nasz entuzjazm, który 

wraz z kreatywnością ludzi turystyki i odziedziczonymi walorami 

stanowią dziś potencjał naszego regionu. Prezentujemy go 

w postaci katalogu ofert turystycznych 2018/2019.

Zapraszamy do współpracy, wierząc, że dołączą Państwo  

do grona Ambasadorów „Kujawsko-Pomorskich Konstelacji  

dobrych miejsc”.

KUJAWSKO-POMORSKA 

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
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City 
Hotel ****
Czterogwiazdkowy hotel w ścisłym centrum Bydgoszczy z wła-

snym parkingiem na 300 samochodów, z  miejscami dla autokarów. 

Zlokalizowany jest nieopodal parku, Starego Miasta, Opery Nova, 

Filharmonii Pomorskiej oraz centrów handlowo-rozrywkowych.

NOCLEG (Bed & Breakfast) z FB

CENA JEDNOSTKOWA: 210 zł netto (bez VAT)

• nocleg w pokoju dwuosobowym typu TWIN lub DBL

• w pokoju – klimatyzacja, sejf, kawa i herbata, telewizor LCD

• posiłki: śniadanie – bufet, obiad, kolacja 

• dostęp do sauny i siłowni

• dopłata do pokoju SGL – 75 netto (bez VAT)

NOCLEG (Bed & Breakfast) z HB

CENA JEDNOSTKOWA: 161 zł netto (bez VAT)

• nocleg w pokoju dwuosobowym typu TWIN lub DBL

• w pokoju – klimatyzacja, sejf, kawa i herbata, telewizor LCD

• śniadanie – bufet, obiad lub kolacja (1 posiłek 3 daniowy)

• dostęp do sauny i siłowni

• dopłata do pokoju SGL – 75 netto (bez VAT)

NOCLEG (Bed & Breakfast)

CENA JEDNOSTKOWA: 112 zł netto (bez VAT)

• nocleg w pokoju dwuosobowym typu TWIN lub DBL

• w pokoju – klimatyzacja, sejf, kawa i herbata, telewizor LCD

• śniadanie w formie bufetu

• dostęp do sauny i siłowni

• dopłata do pokoju SGL – 75 netto (bez VAT)

Uwaga
• oferty obowiązują do 31.03.2020 

• hotel zapewnia parking dla autokaru www.city-hotel.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. 3 Maja 6 

85-950 Bydgoszcz

city@city-hotel.pl

rezerwacja@city-hotel.pl

+ 48 52 325 25 00

+ 48 502 923 350

facebook.com/ 

CityHotelBydgoszcz
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Hotel *** 
Campanile 
Bydgoszcz 
Usytuowany w centrum miasta, doskonale skomunikowa-

ny z ważnymi ośrodkami naukowymi, kulturalnymi, centrum 

biznesowym oraz sportowym. Hotel zaprasza do restauracji 

hotelowej (60 miejsc siedzących) oraz lounge bar. Śniadanie 

serwowane jest w postaci bufetu z daniami ciepłymi i zimny-

mi. Restauracja oferuje specjalne menu dla dzieci.

W hotelu znajdują się dwie sale konferencyjne, z możliwością 

dowolnej aranżacji i połączenia. Łącznie 100 m2. Każda sala po-

siada sprzęt audiowizualny (projektor multimedialny, ekran, na-

głośnienie) oraz dodatkowe wyposażenie dostępne na życzenie 

(drukarka, flipchart), WiFi+.

CENA ZAWIERA:

• pokój 1-os. – 162 zł/brutto/doba

• pokój 2-os. – 198 zł/brutto/doba

OPCJONALNIE DLA GRUP:

• obiadokolacja – 60 zł/brutto/os.

• obiad – 45 zł/brutto/os.

• kolacja – 45 zł/brutto/os.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• nocleg

• śniadanie w formie bufetu

• WiFi

• parking dla autokaru www.campanile-bydgoszcz.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Jagiellońska 59

85-027 Bydgoszcz

bydgoszcz@campanile.com

+48 52 586 20 00

Facebook.com

/CampanilePolska

Instagram.com

/campanilehotels
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Hotel Mercure 
Bydgoszcz 
Sepia ****
Mercure Bydgoszcz Sepia**** to doskonały wybór dla gości biz-

nesowych i turystów. Położenie nieopodal Opery Nova, Starego 

Rynku i Wyspy Młyńskiej gwarantuje prestiżową lokalizację dla 

biznesu oraz pozwala cieszyć się bogatą ofertą kulturalną i uro-

kami miasta. 

CENA JEDNOSTKOWA: 

od 189 zł brutto, zawiera: nocleg w jednym z  90 komfortowych 

pokoi o zróżnicowanym wyposażeniu

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• Wi-Fi do 100 mb/s

• 24h sauna sucha

• 24h dostęp do strefy fitness

• sejf w każdy pokoju 

• bogaty bufet śniadaniowy (dodatkowo płatny)

• restauracja 

• taras widokowy na dachu hotelu (dostępny w okresie 

wiosna-lato) www.hotelsepia.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Marszałka Focha 20

85-070 Bydgoszcz 

H9441-sl@accor.com 

+48 52 525 24 10

+48 796 888 192

facebook.com

/mercurebydgoszcz
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Park Hotel 
Bydgoszcz***
Usytuowany w centrum miasta, na skraju malowniczego miejskiego 

parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Oferujemy 45 komforto-

wo wyposażonych pokoi, parking oraz szybki i swobodny do-

stęp do Internetu. Hotelowa restauracja „Przy IV Śluzie” oferuje 

smaczną, staropolską kuchnię.

OFERUJEMY:

• nocleg  ze śniadaniem  - 200 zł netto

• nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją - 270 zł netto

• nocleg ze śniadaniem (pokój DELUXE) - 260 zł netto

• nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją - 330 zł netto 

(pokój DELUXE)    www.parkhotel.bydgoszcz.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Wrocławska 3 

85-211 Bydgoszcz

parkhotel@parkhotel.bydgoszcz.pl

+48 52 376 36 26

+48 513 069 794

facebook.com

/ParkHotelBydgoszcz
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Hotel Ikar 
Bydgoszcz ***
Zapraszamy do Hotelu Ikar Bydgoszcz***, usytuowanego w od-

ległości ok. 3 km od centrum Bydgoszczy, bezpośrednio przy 

głównej trasie w kierunku Poznania. Dużą zaletą Hotelu jest bli-

skie sąsiedztwo lasu, co umożliwia naszym Gościom wypoczy-

nek i relaks na świeżym powietrzu. Oferujemy 99 pokoi.

CENA JEDNOSTKOWA: 

netto / osoba / doba

BB: 83,33 PLN

HB: 115,74 PLN

FB: 148,15 PLN

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• noclegi w pokojach dwuosobowych ze śniadaniem 

w formie bufetu

• pełne lub częściowe porcjowane wyżywienie  w przypadku 

opcji FB lub HB

• bezpłatny wstęp do strefy fitness i sauny

• bezpłatne wypożyczenie rowerów

• bezpłatne korzystanie ze stołu bilardowego

• bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu

• bezpłatny zestaw kawowy w każdym pokoju

• bezpłatny parking dla samochodów i autokarów www.hotel-ikar.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Szubińska 32

85-312 Bydgoszcz 

recepcja@hotel-ikar.pl

+48 52 366 80 00

+48 608 027 234

facebook.com

/HotelIkarBydgoszcz
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Warzelnia 
Zlokalizowana w samym centrum miasta, tuż przy Starówce, 

restauracja z piwem warzonym na miejscu tradycyjną metodą, 

według najlepszych receptur piwowara. Lokal znajduje się na  

Kujawsko-Pomorskim Gęsinowym Szlaku Kulinarnym oraz Szlaku 

TeH2O w Bydgoszczy. Dodatkowymi atrakcjami są: możliwość 

zwiedzenia lokalu z przewodnikiem i poznanie browarniczej 

historii miasta lub poznanie warzelnianych sekretów z naszym 

piwowarem wraz z degustacją piw. Restauracja serwuje dania 

kuchni europejskiej oraz oryginalne dania kuchni indyjskiej.

www.warzelniapiwa.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Poznańska 8

85-129 Bydgoszcz

karol.nowicki@warzelniapiwa.pl

+48 531 111 910

+48 517 762 197

facebook.com/warzelniapiwa

CENA JEDNOSTKOWA: 

69 zł/os

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• Danie regionalne:

 - plastry pieczonej gęsi z sosem leśnym, podane  

ze szmurowaną kapustą i kopytkami + piwo (zestaw 

degustacyjny)

 - 4 x 120 ml piwa - w zależności od aktualnie dostępnych 

gatunków, w tym piw sezonowych
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Szlak 
piwny 
Niezwykła wycieczka Piwnym Szlakiem Bydgoszczy. Oferujemy 

spacer w klimacie lat 20’, kiedy to w mieście działało ponad 20 

lokalnych browarów i rozlewni. Magazyny nadrzeczne wypełniał 

słód, nadając miastu niepowtarzalny zapach i klimat.

PODCZAS 2 – 3-GODZINNEGO SPACERU GOŚCIE  

ZAKOSZTUJĄ WIELU ATRAKCJI:

• degustacje lokalnych kraftowych piw i piwnych lodów 

• warsztaty robienia chmielowych kul kąpielowych (z własno-

ręcznie zerwanego nad Brdą chmielu) lub mydeł w Muzeum 

Mydła i Historii Brudu 

• etykietowanie i personalizowanie własnej butelki kraftowego 

piwa!

• paczka ciastek bydgoskich „Kamienie Diabła Węgliszka”

CENA: 

• do 10 osób – 100 zł brutto/osoba 

• 11 – 20 osób – 95 zł brutto/osoba

• 21 – 30 osób – 90 zł brutto/osoba 

• 31 – 40 osób – 85 zł brutto/osoba 

• 41 – 50 osób – 80 zł brutto/osoba 

• 51 – 70 osób – 75 zł brutto/osoba

• powyżej 71 uczestników – 70 zł brutto/osoba

DANE TELEADRESOWE 

Biuro Turystyki, Szkoleń  

i Konferencji Visite.pl 

ul. Długa 63/12

85-034 Bydgoszcz

daria@visite.pl

+48 52 521 47 96

+48 607 566 388

www.visite.pl
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Szlak Wody, 
Przemysłu 
i Rzemiosła 
TeH2O w Bydgoszczy
By zrozumieć Bydgoszcz, trzeba poznać Szlak TeH2O. To 15 naj-

większych atrakcji turystycznych miasta: muzea, zabytkowe fabryki 

i malownicze tereny rekreacyjne: Exploseum, Spichrze nad Brdą, 

Wyspa Młyńska, Apteka pod Łabędziem (podlegają Muzeum Okrę-

gowemu), Wieża Ciśnień, Hala Pomp (Muzeum Wodociągów), 

Barka Lemara, Muzeum Fotografii WSG, Kanał Bydgoski, Muzeum 

Kanału Bydgoskiego, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Warzelnia 

Piwa Bydgoszcz, Introligatornia, Dawna Gazownia Miejska, Fabryka 

Obrabiarek do Drewna; Prezentacja dziedzictwa technicznego Byd-

goszczy, w tym zabytków hydrograficznych.

www.ludzieitechnika.pl 

DANE TELEADRESOWE 

ul. Mennica 6

85-112 Bydgoszcz

teh2o@muzeum.bydgoszcz.pl

+48 52 58 59 909

CENNIK BILETÓW WSTĘPU NA EKSPOZYCJE STAŁE  

I CZASOWE - WYBRANE OBIEKTY SZLAKU TeH2O: 

Spichrze nad Brdą, obiekty muzealne na Wyspie Młyńskiej - Zbiory 

Archeologiczne, Europejskie Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki 

Nowoczesnej: bilet grupowy – 2 zł/os. (od 10 osób)

 

WYSTAWY - USŁUGA PRZEWODNICKA: 

• j. polski - w 1 budynku – 20 zł; we wszystkich – 50 zł/grupa  

j. angielski - w 1 budynku – 30 zł; we wszystkich – 75 zł/grupa

MUZEUM MYDŁA I HISTORII BRUDU: 

• bilet grupowy (od 10 osób) – 13 zł/osoba  

bilet w j. angielskim – 15 zł/osoba 

W cenie: zwiedzanie i warsztaty mydlarskie 

BARKA LEMARA: 2 zł/osoba 

MUZEUM FOTOGRAFII: bilet normalny - 5 zł; ulgowy - 3 zł

MUZEUM WODOCIĄGÓW - WIEŻA CIŚNIEŃ I HALA POMP:

• bilet grupowy (min. 10 osób) - 2 zł/os.

Muzeum Kanału Bydgoskiego, Introligatornia, Dawna Gazownia 

Miejska, Fabryka Obrabiarek do Drewna wstęp bezpłatny
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Exploseum 
wybuchowa 
historia 
Należące do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskie-

go w Bydgoszczy Exploseum to unikalny przykład architektury 

przemysłowej z czasów II wojny światowej. Zaadaptowane dla 

turystyki obiekty to część jednej z największych fabryk zbroje-

niowych III Rzeszy. Trasa zwiedzania wynosi blisko 2 km i obej-

muje m.in. podziemne tunele. Całości dopełnia fascynująca 

opowieść o historii tego tajemniczego, przez wiele lat niedo-

stępnego, miejsca.

www.exploseum.pl

DANE TELEADRESOWE 

Exploseum – Muzeum  

Okręgowe im. Leona  

Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy 

ul. Alfreda Nobla

85-862 Bydgoszcz

exploseum@muzeum.bydgoszcz.pl

+48 883 366 056

CENNIK BILETÓW WSTĘPU:

• grupowy – 8 zł/os. (od 10 osób)

• normalny – 12 zł

• ulgowy – 10 zł

Uwagi:

• usługa przewodnicka w języku polskim lub angielskim  

– 5 zł/osoba

• soboty – wstęp bezpłatny na wystawę stałą 

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• zwiedzanie ekspozycji prezentującej historię DAG Fabrik 

Bromberg

• możliwość zwiedzania z przewodnikiem w historycznym 

przebraniu, wprowadzającym w klimat miejsca (cena 

standardowej usługi przewodnickiej, oferta dostępna 

w miarę dostępności przewodnika)

• działalność eventowa

• edukacja (lekcje muzealne, przewodnik)
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Pole 
golfowe 
Dziewięciodołkowe pole golfowe znajduje się zaledwie 5 km  

od centrum Bydgoszczy, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wy-

poczynku w Myślęcinku. Dzięki malowniczemu położeniu pola, 

relaksując się, można podziwiać panoramę Bydgoszczy. Przy 

polu znajduje się domek klubowy, driving range, chipping area 

oraz pole do minigolfa.

www.bkg.bydgoszcz.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Konna 

85-687 Bydgoszcz

info@bkg.bydgoszcz.pl

+48 601 619 312 

facebook.com

/BydgoskiKlubGolfowy

CENA JEDNOSTKOWA:

• 50 zł – green fee 9 dołków

• 80 zł – green fee 18 dołków

• 180 zł - green fee miesięczne

• 10 zł - koszyk (34) piłek na driving range 

• 12 zł - minigolf

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• 18-dołkowe pole do minigolfa

• 8-stanowiskowy driving range

• chipping area

• 9-dołkowe pole golfowe dostępne w mobilnych aplika-

cjach (TOM TOM, GARMIN)

• domek klubowy z napojami, przekąskami oraz podstawo-

wymi akcesoriami golfowymi i wypożyczalnią sprzętu



01 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie  STR 27

Leśny Park Kultury 
i Wypoczynku
Bydgoskie zoo
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” to największy 

park w Polsce, łączący wiele atrakcji, m.in. ZOO z nowo powsta-

łym Akwarium Terrarium. Zwiedzający znajdą wśród ok. 1000 

zwierząt przedstawicieli ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb 

i bezkręgowców.

www.myslecinek.pl

DANE TELEADRESOWE 

Leśny Park Kultury 

i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o. w Bydgoszczy

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz

zoo@myslecinek.pl

+48 52 328 00 08

+48 52 328 00 24

CENY BILETÓW W SEZONIE:

• normalny: 15 zł / środy z rabatem: 12 zł

• ulgowy: 10 zł / środy z rabatem: 8 zł

• bilet grupowy normalny (min. 20 osób): 12 zł od osoby 

CENY BILETÓW PO SEZONIE:

• normalny:  12 zł

• ulgowy:  8 zł 

BILETY CAŁOROCZNE: 

• bilet grupowy ulgowy (min. 20 osób): 7 zł od osoby

• bezpłatnie: dzieci do lat 3, opiekunowie grup zorganizo-

wanych (1 opiekun na 10 dzieci)

• do opłat ulgowych za okazaniem legitymacji uprawnieni 

są: młodzież ucząca się, studiująca, renciści, emeryci 

oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie
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Atelier Masażu 
i Medycyny 
zintegrowanej
Atelier Masażu Beaty Juengst, Bydgoszcz Centrum. Naszym 

atutem jest nieodzownie naturalne wspomaganie zdrowia, czyli 

wzmacnianie potencjału organizmu ludzkiego i jego dążenia do 

samoregulacji. Używamy bardzo starych technik tj.: CCM (Classi-

cal Chinese Medicine (Klasyczna Chińska Medycyna), naturopatia, 

biomasaż, akupresura, aurikuloterapia, fitoterapia, refleksoterapia. 

Stosujemy też wyłącznie naturalne oleje i ziołolecznictwo, w tym 

także aromaterapię. 

CENA JEDNOSTKOWA: 

120 zł/1h masażu klasycznego, relaksacyjnego, refleksoterapii lub 

innego zabiegu związanego z akupresurą oraz medycyną chińską

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• medycyna integracyjna, medycyna naturalna

• CCM (Classical Chinese Medicine)

• naturopatia

• biomasaż, masaż

• akupresura

• fitoterapia

• refleksoterapia

• aurikuloterapia

• aromaterapia www.atelier-masazu.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Podwale 11/9 (podwórze)

85-111 Bydgoszcz 

beata@atelier-masazu.pl 

+48 798 569 180 

+48 500 231 718
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Hotel 
Nicolaus ****
Butikowy HOTEL Nicolaus ****  znajduje się naprzeciwko Domu 

Mikołaja Kopernika, w samym sercu Starego Miasta. Dysponujemy 

26 niepowtarzalnymi pokojami, elegancką Restauracją, Lobby 

Barem, Bistrem, salami konferencyjnymi, tarasami widokowymi 

oraz salą bankietową. Posiadamy własne miejsca parkingowe.

CENY DLA GRUP TURYSTYCZNYCH:

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• usługa hotelowa

• usługa gastronomiczna (Restauracja, Lobby Bar, Bistro, 

tarasy widokowe, patio)

• usługa konferencyjna

• usługa parkingowa

• usługa room service www.nicolaus.com.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Ducha Świętego 14-16

87-100 Toruń

ewelina.mazurska@nicolaus.com.pl

 

+48 56 470 89 89 

+48 723 322 222

facebook.com/NicolausTorun

Niski sezon: 
01.01.2018-30.04.2018 

01.11.2018-30.03.2019

• SGL – 269 zł

• DBL – 329 zł 

• HB od 40 zł

Wysoki sezon: 

01.05.2018-30.10.2018 

• SGL – 289 zł

• DBL – 369 zł

• HB od 40 zł
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Hotel 
Copernicus ****
Nowoczesny kompleks hotelowy znany z bogatego zaplecza 

rekreacyjnego, dobrej lokalizacji oraz wysokiego standardu noc-

legów. Do największych atrakcji obiektu zaliczają się baseny  

z sauną i jacuzzi, siłownia, SPA, znakomita restauracja, kręgielnia 

oraz klub nocny.

CENA: 

www.copernicustorun.com

DANE TELEADRESOWE 

Copernicus Toruń Hotel 

Bulwar Filadelfijski 11 

87-100 Toruń

info@copernicustorun.com

 

+48 56 611 57 00

+48 797 010 166

facebook.com

/copernicushotel

ZAWIERA:

• nocleg

• śniadanie w formie bogatego bufetu

• dostęp do strefy basenów, saun i jacuzzi

• możliwość skorzystania z bogato wyposażonej siłowni

• darmowe WiFi

OKRES SINGLE TWIN, DOUBLE

01.03 - 30.04.18 315 zł 355 zł

01.05 - 30.06.18 340 zł 380 zł

01.07 - 31.08.18 315 zł 355 zł

01.09 - 31.10.18 340 zł 380 zł

01.11 - 28.02.19 290 zł 330 zł

01.03 - 30.04.19 315 zł 355 zł

01.05 - 30.06.19 340 zł 380 zł

01.07 - 31.08.19 315 zł 355 zł

01.09.19 - 31.03.20 340 zł 380 zł
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Hotel
Filmar ****
Największy obiekt noclegowy w Toruniu, dysponujący pokojami 

dla 300 osób oraz monitorowanym parkingiem dla 200 aut. Poło-

żony w pobliżu toruńskiej Starówki. Restauracja serwuje wyśmie-

nite dania kuchni polskiej oraz międzynarodowej.

CENA JEDNOSTKOWA (w euro):

www.hotelfilmar.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Grudziądzka 39-43 

87-100 Toruń 

recepcja@hotelfilmar.pl

 

+48  56 669 48 00

facebook.com/hotel.filmar

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• śniadanie w formie bogatego bufetu szwedzkiego

• możliwość korzystania ze Strefy Aktywnego Wypoczynku 

(sauna, jacuzzi, sala fitness)

• bezpłatne miejsce parkingowe dla autokaru

• 21 miejsce na bazie BB gratis

Pokój od 01.01.19  
do 30.04.19

od 01.01.19 
do 30.04.19

od 01.10.19 
do 31.12.19

1-osobowy 40 € 40 € 40 €

2-osobowy 54 € 54 € 54 €

3-osobowy 68 € 68 € 68 €

Dopłata do HP * 13 € / os.
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Żywe Muzeum 
Piernika 
Interaktywna placówka, w której goście  poznają historię Torunia, rze-

miosła i piernika, w średniowiecznej konwencji przygotowują  pierniki 

i zabierają je ze sobą na pamiątkę. Poznają tajniki produkcji pierników 

w pocz. XX w. i uczą się ich dekorowania pod okiem artystki-malarki. 

www.muzeumpiernika.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Rabiańska 9

87-100 Toruń

muzeupiernika@muzeumpiernika.pl

 

+48 56 663 66 17 

+48 535 993 691

facebook.com

/MuzeumPiernika

CENA JEDNOSTKOWA:

• dzieci poniżej 3 roku życia - wstęp bezpłatny

• dzieci, uczniowie niepełnosprawni - 1 zł

• dzieci, uczniowie, studenci (do 26 roku życia) - 12 zł

• seniorzy (od 60 lat) - 14 zł

• dorośli - 17 zł

• dorośli niepełnosprawni - 12 zł 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• średniowieczny pokaz przygotowania i pieczenia pierników

• piernik na pamiątkę

• pokaz pieczenia pierników w początkach XX w.

• pokaz zdobienia pierników przez artystkę-malarkę

• pokazy w języku angielskim i niemieckim 

DODATKOWO PŁATNE:

• nauka zdobienia pierników lukrami

• zorganizowanie piernikowej biesiady

• imprezy firmowe, rodzinne itp.

• zakup pierników i pamiątek piernikarskich

• odwiedzenie Muzeum poza standardowymi godzinami otwarcia 

PONADTO OFERUJEMY:

• sezonowe pakietowanie usług – możliwość zakupienia 

tańszych biletów do Domu Legend Toruńskich i Bunkra Wisła

• możliwość wynajęcia przewodnika po Toruniu i zorgani-

zowania gier miejskich
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Fort IV 
w Toruniu
Fort IV jest w pełni przygotowanym dla turystyki obiektem Twier-

dzy Toruń. W kazamatach znajduje się baza noclegowa w stylu 

dawnych koszar oraz pokoje z łazienkami i apartament oficerski. 

Turyści na długo zapamiętują podziemną trasę zwiedzania, którą 

można przebyć z pochodniami. Fort posiada własną restaurację 

i świadczy usługi cateringowe. Przestrzeń obiektu jest przygoto-

wana do organizacji kameralnych spotkań, jak i eventów do 1500 os.  

Obiekt dysponuje bezpłatnym parkingiem.

www.fort.torun.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. B.Chrobrego 86

87-100 Toruń

biuro@fort.torun.pl

 

+48 56 655 82 36

+48 56 655 81 34 

+48 512 315 518

facebook.com/FortTorun

GPS: 

18.6305, 53.0403

CENA JEDNOSTKOWA DLA DOROSŁYCH:

• 150 zł /os - przy grupie min. 20 os. zawiera: zwiedzanie 

starego miasta z przewodnikiem, 1 nocleg  w pokoju 

z łazienką, zwiedzanie Fortu z przewodnikiem, obiad, 

wieczorny grill lub bankiet, śniadanie 

CENA JEDNOSTKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

• 125 zł /os - cena przy grupie min. 20 os.zawiera: 

zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, 1 nocleg 

w pokoju z łazienką, zwiedzanie Fortu z przewodnikiem, 

obiad, nocne podchody w Forcie, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, warsztat wypieku piernika, gry i zabawy; śniadanie
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Interaktywne 
Muzeum 
Witraży „NISZA”
Fascynująca podróż do świata kolorowych witraży pt.: „Jak po-

wstaje witraż?”. Prezentujemy historię oraz zapomniane techniki 

średniowiecznego warsztatu witrażowego. Istnieje możliwość 

indywidualnego ustalenia zakresu i czasu zajęć.      

www.intekart.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Szewska 6

87-100 Toruń

intekart@o2.pl 

 

+48 602 272 005

CENA JEDNOSTKOWA:

25 zł (grupa 16 osób) zawiera program zajęć (ok. 60 min.)  

w Interaktywnym Muzeum Witraży:

I. Wstęp - krótki film o witrażach - 10 min.; ciekawostki, 

II. Interaktywna opowieść o procesie powstawania średnio-

wiecznych witraży:

1. Projekt + kopie projektu

2. Wycinanie szablonu do witraża 

3. Pokaz + omówienie gatunków i rodzajów szkła do witraży

4. Pokaz narzędzi do cięcia szkła - przykładowy pokaz 

cięcia szkła

5. Omówienie technik malarskich

6. Technika łączenia w ołów -  samodzielne wykonanie 

kawałka profilu ołowianego

7. Prezentacja narzędzi do łączenia (lutowania) witraży

8. Omówienie techniki „Tiffany” i fusingu.

III. Wręczenie certyfikatu udziału w zajęciach - samodzielne 

przystawienie pieczęci na certyfikacie.
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Zamek 
Dybów
Gildia Przygód na zamku Dybów w Toruniu to spotkanie historii 

z teraźniejszością. Nasza propozycja skierowana jest do grup 

zorganizowanych, wycieczek szkolnych, kolonii. Cechuje nas 

rzetelność, profesjonalizm, elastyczność i przede wszystkim nie-

tuzinkowe podejście do przeszłości!

www.gildiaprzygod.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Dybowska 10-12

87-100 Toruń

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Gildia Przygód na zamku  

Dybów w Toruniu,  

ul. Matejki 74/2, 87-100 Toruń

info@gildiaprzygod.pl

 

+48 575 145 800

facebook.com

/FundacjaDybow

CENA od 297 zł/grupa zawiera:

wybraną atrakcję z oferty lub, za dodatkową opłatą, możliwość 

wyboru pakietu składającego się z kilku modułów

OFERTA SEZONOWA:

• historie animowane

• rejsy flisacze

• szkoła rycerska

• zamkowy cech rzemiosła

• pokazy rycerskie, artyleryjskie, katowskie

• średniowieczna zielona szkoła

• gry terenowe

• turnieje rycerskie

• ogniska

• wiele innych!
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Toruńscy 
Partacze
Pierwsza i jedyna atrakcja w Toruniu, w której w jednym miejscu 

skorzystamy z aż 5 warsztatów historycznych w niższej cenie 

jednostkowej. Odsłaniamy tajniki dawnego rzemiosła i jak nikt 

potrafimy o nim opowiadać.

www.torunscypartacze.pl 

DANE TELEADRESOWE 

ul. Chełmińska 11

87-100 Toruń

biuro@ratuszanka.pl

 

+48 691 639 883  

facebook.com/ratuszanka 

CENA JEDNOSTKOWA: 

30 zł/os cena przez cały rok za warsztat w języku polskim 

40 zł/os cena przez cały rok za warsztat w języku niemieckim

Zawiera:

• bilet wstępu do Toruńskich Partaczy

• udział w 3 atrakcjach historycznych

• minimum 3 pamiątki z Torunia własnoręcznie zrobione  

w trakcie warsztatów np. wypieczony piernik, wybita toruń-

ska moneta, własnoręcznie wyczerpany papier

CENA GRUPOWA:

250 zł dla grupy maks. 40 osobowej – przez cały rok

Zawiera:

• dwugodzinne oprowadzenia z przewodnikiem w języku 

niemieckim 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• warsztat czerpania papieru

• warsztat wypieku piernika

• warsztat walk rycerskich

• warsztat mincerski – o średniowiecznej kopernikańskiej 

ekonomii

• warsztat kaletniczy

• oprowadzanie po Toruniu z przewodnikiem
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Centrum 
Nowoczesności 
Młyn Wiedzy
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, zlokalizowane w zrewi-

talizowanych dawnych Młynach Toruńskich, popularyzuje naukę 

poprzez interaktywne wystawy, warsztaty i zajęcia w specjalistycz-

nych pracowniach. Zwiedzający staje się eksperymentatorem, 

przeprowadzając szereg doświadczeń i eksperymentów. Wizy-

tówką Centrum jest najdłuższe, stale działajce wahadło Foucaulta. 

www.mlynwiedzy.org.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Władysława Łokietka 5

87-100 Toruń

centrum@centrumnowocze-

snosci.org.pl

 

+48 56 690 49 51 (kasy)

+48 56 690 49 90 wew. 512  

facebook.com/MlynWiedzy 

CENA JEDNOSTKOWA DLA TURYSTYKI GRUPOWEJ: 

• zwiedzanie wystaw – 12 zł (gr. min. 10 os.)

• warsztaty – 12 zł (gr. 20-30 os.)

• ścieżka tematyczna – 13 zł (gr. 10-30 os.)

• pracownia biologiczna/fizyczna – 14 zł/60 min (gr. 20-36 

os.), 17 zł/120 min (gr. 20-36 os.)

• zwiedzanie z przewodnikiem – 17 zł (gr. 10-30 os.)

• pracownia multimedialna (szkoły) – 17 zł (gr. 20-30 os.) 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• interaktywne wystawy

• warsztaty dla osób indywidualnych i grup 

zorganizowanych

• specjalistyczne zajęcia w pracowni biologicznej, fizycznej 

i multimedialnej

• zajęcia dla przedszkolaków w pracowni kreatywnej 

„przeBUDOWA”

• pikniki popularnonuakowe, festiwale nauki
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Rejsy turystyczne 
na Wiśle w Toruniu 
tradycyjnymi łodziami drewnianymi

Zapraszamy na wycieczkę po Wiśle, wzdłuż bulwarów i murów 

Toruńskiej Starówki. Podczas rejsu podpływamy do Kępy Bazaro-

wej - dzikiego brzegu Wisły. Zapewniamy kontakt z przyrodą, bli-

skość wody i piękną panoramę Torunia od strony Wisły. Wszystko 

to na wyciągnięcie ręki. Wrażenia gwarantowane!

www.basonianka.pl  

DANE TELEADRESOWE 

ul. Wyspiańskiego 32/1 

87-100 Toruń

rejsy@basonianka.pl  

 

+48 601 841 358 

facebook.com

/SlowFlowGuru

NASZA OFERTA:

• 1 godzina rejsu

• 4 tradycyjne łodzie - do 12 pasażerów w każdej

• maksymalnie przewozimy 48 osób

CENA JEDNOSTKOWA - 239 zł obejmuje:

• wynajęcie jednej 12-osobowej łodzi ze sternikiem na 1 godzinę 

• SEZON: od maja po października. Poza sezonem łodzie nie 

pływają

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• zabranie pasażerów z pomostu na Bulwarze Filadelfijskim lub 

przystani AZS na Bulwarze Filadelfijskim. Powrót po zakończeniu 

wycieczki w to samo miejsce

• przepłynięcie wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego, podpłynięcie do 

Kępy Bazarowej (w zależności od poziomu wody – przepłynię-

cie się wzdłuż Kępy Bazarowej) pod mostem drogowym do 

plaży miejskiej i Zamku Dybowskiego

• opcjonalnie dla chętnych - opowieść w języku polskim o trady-

cyjnych sposobach nawigacji, dawnym życiu flisaków, toruń-

skich tradycjach morskich i wiślanych

• sternicy mogą być ubrani w stylizowane średniowieczne stroje 

• łodzie są wyposażone we wszystkie potrzebne środki bezpie-

czeństwa - kamizelki asekuracyjne, gaśnice, koła ratunkowe 

• możliwość wprowadzenia modyfikacji na życzenie klientów po 

wcześniejszej umowie - np. przedłużenie rejsu, zmiana trasy



kujawsko-pomorskie  STR 53

Pałuki
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Pałac 
Lubostroń
Oferujemy pobyt dla 48 osób na terenie klasycystycznego zespołu 

pałacowo-parkowego w Lubostroniu, wybudowanego w latach 

1795-1800 przez rodzinę hrabiów Skórzewskich. Nazwa Lubo-

stroń wywodzi się od ,,sercu lube ustronie''. Kompleks budynków 

otoczony jest 40-hektarowym zabytkowym parkiem. 

www.palac-lubostron.pl

DANE TELEADRESOWE 

Lubostroń

89-210 Łabiszyn

hotel@palac-lubostron.pl

 

+48 604 513 553

+48 52 384 46 23 

facebook.com

/PałacLubostroń 

CENA JEDNOSTKOWA za nocleg – przez cały rok 

90 zł/os.

Zawiera:

• 2 pokoje trzyosobowe w oficynie, 8 pokoi czteroosobo-

wych w oficynie, 3 apartamenty dwuosobowe w pałacu, 

2 pokoje dwuosobowe w budynku stajni i wozowni

• obiadokolacja

• śniadanie

CENA JEDNOSTKOWA ZA NOCLEG Z UROCZYSTĄ  

KOLACJĄ I KONCERTEM – przez cały rok 

210 zł/os. 

Zawiera:

• nocleg – 48 osób (2 pokoje trzyosobowe w oficynie,  

8 pokoi czteroosobowych w oficynie, 3 apartamenty 

dwuosobowe w pałacu, dwa pokoje dwuosobowe  

w budynku stajni i wozowni)

• uroczystą kolację na salonach pałacowych (przystawka, 

zupa, danie gł., deser, lampka wina, kawa lub herbata, woda)

• podczas kolacji koncert muzyki klasycznej w Sali  

Rotundowej (śpiewaczka + akompaniator – pianista)

• śniadanie
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Pałac 
w Grochowiskach 
Szlacheckich
Hotel i Restauracja „Pałacowa” to stylowe, oryginalne wnętrza 

XVIII-wiecznego pałacu, romantyczny park oraz wykwintna sta-

ropolska kuchnia. Czas płynie tu wolniej – odmierzany jedynie 

wschodami i zachodami słońca. Pałac położony jest na terenie 

wiejskim, 1,5 km od drogi krajowej nr 5, przy trasie wiodącej do 

Biskupina.

www.palac-grochowiska.com.pl

DANE TELEADRESOWE 

Grochowiska Szlacheckie 2

88-420 Rogowo

hotel@palac-grochowiska.com.pl

 

+48 52 302 70 01

facebook.com

/palacowagrochowiska

CENY POKOI (śniadania w cenie pobytu):

• 250 zł/doba: pobyt w pokoju 1-osobowym

• 300 zł/doba: pobyt w pokoju 2-osobowym

• 350 zł/doba: pobyt w pokoju 2-osobowym o podwyższonym 

standardzie

UROCZYSTA KOLACJA WRAZ Z KONCERTEM: 

- 150 ZŁ/OSOBĘ (cena dotyczy grupy liczącej 15 osób)

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• usługi noclegowe - 25 miejsc. Każdy pokój posiada unikalny 

wystrój: szlachecki, orientalny lub eklektyczny, będący po-

łączeniem tradycji staropolskiej z akcentami z dwudziesto-

lecia międzywojennego i współczesności. Ze wszystkich 

okien roztacza się widok na park

• usługi restauracyjne

• w podziemiach pałacu pokój z sauną fińską
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Hotel 
Martina ***
Obiekt o wysokim standardzie, urządzony w nowoczesnym 

stylu. Położony na obrzeżach Żnina, przy trasie nr 5 (Bydgoszcz- 

Poznań). Restauracja oferuje dania kuchni polskiej i regionalnej.

www.martina.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Mickiewicza 37

88-400 Żnin

hotel@martina.pl

 

+48 52 303 24 25

facebook.com/HotelMartina

CENY POKOI:

• 1-osobowy - 170 zł

• 2-osobowy - 230 zł

• 3-osobowy - 290 zł

• apartament - 300 zł

W ceny wliczono śniadanie.

GRUPY WYCIECZKOWE:

• osoby dorosłe przy pełnym obłożeniu w pokojach nocleg 

ze śniadaniem 116 zł/os

• obiad - 2 dania - 25 zł/osoba

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• 44 miejsca noclegowe (52 z dostawkami) w 21 pokojach 

1,2,3-osobowych oraz apartament

• pokoje z łazienkami, TV i tel.

• sala restauracyjna na 60 miejsc

• sala bankietowa na 30 miejsc

• sala wielofunkcyjna dwupoziomowa z antresolami  

na 96 miejsc

• parking monitorowany czynny całą dobę
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Muzeum
Archeologiczne
w Biskupinie
Jeden z najbardziej znanych w Europie rezerwatów archeologicz-

nych, nazywany „Polskimi Pompejami”. To ważny punkt na Szlaku 

Piastowskim, łączącym miejsca związane z początkami państwa 

polskiego. Wpisany na listę Pomników Historii, laureat nagrody 

Europa Nostra. Na terenie rekonstrukcji osad: neolitycznej sprzed 

6.000 lat, kultury łużyckiej z VIII w. p.n.e. i średniowiecznej wsi 

z X-XI w. organizujemy liczne pokazy i inscenizacje. Zabieramy tu-

rystów w podróż w czasie - od epoki kamienia - do średniowiecza.

www.biskupin.pl

DANE TELEADRESOWE 

Biskupin 3 

88-410 Gąsawa

kasa@biskupin.pl

 

+48 52 302 50 55

facebook.com/MABiskupin

BILET WSTĘPU OBEJMUJE: 

• zwiedzanie rezerwatu i ekspozycji  (ok. 2 godz.) oraz seans 

filmu  pt. „Biskupin – pomnik historii” (ok. 30 min.). W sezonie 

turystycznym (od maja do września) także pokazy rekon-

struktorów dawnych rzemiosł. Normalny – 12 zł; ulgowy – 8 zł; 

opiekunowie grup (1 na 15 podopiecznych) oraz dzieci do 

lat 6 – wstęp wolny

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM: 

rezerwatu i ekspozycji ok. 2 godz.

• w j. polskim – 80 zł, angielskim i niemieckim – 150 zł

UDZIAŁ W LEKCJI MUZEALNEJ (OK. 1 GODZ.): 

• dzieci i dorośli – 8 zł (język polski)

• dzieci i dorośli – 8 zł + 150 zł tłumaczenie (język angielski) 

REJS STATKIEM „DIABEŁ WENECKI” PO JEZIORZE  

BISKUPIŃSKIM (OK. 30 MIN): 

• dzieci i dorośli – 8 zł 

WSTĘP NA FESTYN ARCHEOLOGICZNY (3 TYDZIEŃ WRZEŚNIA):

normalny – 15 zł, ulgowy (młodzież szkolna, studenci, eme-

ryci, renciści, pracownicy instytucji kultury) – 12 zł, rodzinny 

(2+1; od osoby; grupa min. 3 osoby) – 12 zł, opiekunowie grup 

(1 na 15 podopiecznych) oraz dzieci do lat 6 – wstęp wolny, 

osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami – 1 zł/os.
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Gród 
Piasta 
Położony w zaciszu lasu, nad Jeziorem Chomiąskim obiekt styli-

zowany na średniowieczny gród. Idealne miejsce dla spragnionych 

relaksu i kontaktu z naturą miłośników przyrody, grzybobrania, 

polowań. Restauracja oferuje bogatą ofertę potraw z dziczyzny.

www.grodpiasta.pl

CENA JEDNOSTKOWA DLA GRUP:

• 120 zł/os. dorośli

• 86 zł/os. dzieci i młodzież

Zawiera: śniadanie, 2-daniowy obiad z napojem, kolację oraz nocleg

DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH (sezon - lipiec, sierpień):

HOTEL:

• pokój 2-osobowy 120 zł/140 zł (po sezonie/w sezonie)

• pokój 3-osobowy 150 zł/165 zł (po sezonie/w sezonie)

• pokój 4-osobowy 220 zł/200 zł (po sezonie/w sezonie)

DOMKI:

• duże VIP (5 - 7 os.) – 290 zł/320 zł (posezon/sezon)

• drewniane duże (5 - 7 os.) – 200 zł/240 zł (posezon/sezon)

• drewniane małe (3 - 4 os.) – 160 zł/190 zł (posezon/sezon)

• śniadanie 20 zł/os.

• grota solna – 15 zł/os. za seans 45 min.

• sauna – 20 zł/os. za 60 min.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• nocleg w pokojach hotelowych całorocznych (51 miejsc)  

i domkach letniskowych (15.04 – 15.10). Łącznie 160 miejsc

• wyżywienie 

• imprezy integracyjne, rodzinne, pikniki firmowe, szkolenia

• żywe lekcje historii 

• wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych, 

sauna, grota solna

ŻYWE LEKCJE HISTORII - 2 – 2,5 GODZ. – 35 ZŁ/OS.  

opiekunowie gratis, w cenie napoje ciepłe lub zimne bez ogra-

niczeń, możliwość zabrania własnoręcznie wykonanej pamiątki

 

MENU BIESIADNE - W CENIE 100 ZŁ/OS. (3 PORCJE/OS.)

DANE TELEADRESOWE 

Ośrodek Rehabilitacyjno-

-Wypoczynkowy Gród Piasta

Chomiąża Szlachecka

88-410 Gąsawa

recepcja@grodpiasta.pl

 

+48 52 302 54 65

+48 504 123 167

facebook.com/Gród Piasta
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Muzeum Kolei  
Wąskotorowej 
w Wenecji oraz 
ruiny Zamku 
Diabła Weneckiego
Kolekcja taboru i urządzeń kolejowych przeznaczonych do 

obsługi linii wąskotorowych o prześwicie 600 mm prezento-

wana w formie skansenu kolejowego z 17 parowozami. Podczas 

Weneckich Nocy z Parowozami można zwiedzać Muzeum po 

zmierzchu. W niecodziennej scenerii można zobaczyć dymiące 

parowozy i przez moment poczuć się jak pasażer na dworcu 

„Małej Kolejki” z pocz. XX w. 

Tuż obok znajdują się ruiny średniowiecznego zamku legendar-

nego Diabła Weneckiego.

www.muzeumznin.pl

DANE TELEADRESOWE 

Wenecja

88-400 Żnin

wenecja@muzeumznin.pl

 

+48 505 647 850

+48 52 302 51 50

CENA JEDNOSTKOWA ZAWIERA:

• bilet normalny – 10 zł 

• bilet ulgowy – 8 zł 

 

PRZEWODNIK (W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM):

• Muzeum Kolei - 50 zł

• ruiny Zamku Diabła Weneckiego - 50 zł

• Muzeum Kolei oraz ruiny Zamku Diabła Weneckiego - 70 zł 

WENECKA NOC Z PAROWOZAMI:

• pokazy zaplanowane:  

- bilet normalny: 10 zł 

- bilet ulgowy: 8 zł

• na specjalne zamówienie –  500 zł 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• zwiedzanie muzeum

• usługa przewodnicka

• wenecka Noc z Parowozami (zwiedzanie muzeum po 

zapadnięciu zmroku)
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Kolejka 
wąskotorowa 
W sezonie turystycznym odbywa regularne kursy na trasie 

Żnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa, zatrzymując się 

przy największych atrakcjach turystycznych regionu.  

Zabytkowy skład kursuje na odcinku 12 km. Podróż to wy-

jątkowa okazja, by przy prędkości 20 km/h, w takt stukotu kół  

i przy nieustannym kołysaniu, podziwiać z okien wagoników  

malownicze krajobrazy Pałuk. Rozstaw szyn kolejki liczy zaledwie 

600 mm. Na przełomie XIX i XX wieku był to główny środek 

lokalnego transportu towarowego i osobowego. 

www.muzeumznin.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Potockiego 4

88 - 400 Żnin

ciuchcia@muzeumznin.pl

 

+48 52 302 04 92

+48 662 029 241

facebook.com/Muzeum 

Ziemi Pałuckiej w ŻninieCENNIK - PRZEJAZD SKŁADEM W SEZONIE:

28 kwietnia - 2 września 2018 r. (z przerwą techniczną 25 - 29 czerwca 

2018 r.) oraz podczas Festynu Archeologicznego w Biskupinie

• bilet całodzienny – 12 zł ulgowy /20 zł normalny

• bilet dla dzieci do lat 3 – 1 zł

• bilet rowerowy – 2 zł

• bilety ulgowe – dla młodzieży szkolnej; emerytów i rencistów

• opiekunowie 1/20 dzieci - przejazd bezpłatny

WYNAJĘCIE I PRZEJAZD KOLEJKĄ (PO SEZONIE):

• lokomotywą spalinową – 1.500 zł; czas do dyspozycji 4h, 

można zaplanować zwiedzanie na trasie

• jedynym na świecie czynnym zabytkowym Parowozem 

Px38-805 LEON:do 4h – 3.000 zł, od 4h do 8h – 4.000 zł,

• składem specjalnym – od 5.000 zł, powyżej 8 h  

– cena do negocjacji

Trasa Bilet 

ulgowy

Bilet 

normalny

ŻNIN – WENECJA MUZEUM 6 zł 8 zł

ŻNIN – BISKUPIN 8 zł 10 zł

ŻNIN – GĄSAWA 10 zł 12 zł

WENECJA MUZEUM – BISKUPIN 5 zł 7 zł

WENECJA MUZEUM – GĄSAWA 6 zł 8 zł

BISKUPIN – GĄSAWA 5 zł 7 zł
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Hotel Bast *** 
Oferujemy wypoczynek dla osób, które pragną zadbać o zdrowie 

dzięki osiągnięciom medycyny holistycznej, fizjoterapii, osteopatii, 

w scenerii eleganckiego hotelu o ponad 100-letniej tradycji. W po-

bliżu znajduje się Park Zdrojowy z unikatowym pierścieniem tężni 

kujawskiego Uzdrowiska Inowrocław. Na terenie hotelu rozrywkę 

zapewnia gościom profesjonalne kasyno o secesyjnym wystroju.

www.hotelbast.pl

www.anielskagrotaspa.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Królowej Jadwigi 35/37  

i Solankowa 2

88-100 Inowrocław

bast@hotelbast.pl 

spa@anielskagrotaspa.pl

 

+48 523 572 024

+48 523 572 026

+48 694 343 507 

facebook.com/hotelbast

facebook.com/anielskagrotaspa

CENA JEDNOSTKOWA ZA DOBĘ NETTO:

sezon (V-IX) - 290 zł; posezon (X-IV) - 270 zł:

• nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem

• lunch + kolacja lub obiadokolacja do wyboru dania z małej karty

• strefa relaksu – fitness, sauna, jacuzzi

• Wi-Fi, parking

CENA - 3 DOBY NETTO:

sezon (V-IX) – 800 zł/posezon (X-IV) – 745 zł

CENA - TYDZIEŃ POBYTU NETTO:

sezon (V-IX) – 1.730 zł/posezon (X-IV) - 1600 zł. 

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 70 zł

OFERUJEMY PROFESJONALNE MASAŻE NA MIEJSCU:

• relaksacyjne: klasyczny - pleców, peeling, miodem, czekoladą, 

olejkiem kokosowym, aromaterapeutyczny, refleksologia stóp, 

dłoni, antystresowy masaż twarzy - od 80 zł/pół godziny 

• lecznicze: osteopatia kraniosakralna, osteopatia wisceralna, 

terapia tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich, terapie manu-

alne, terapia Bowena, terapia łańcuchów i taśm powięzi, terapia 

punktów spustowych, fizjoterapia, kompleksowa rehabilitacja 

schorzeń kręgosłupa, terapia przeciwobrzękowa - od 100 zł/ 

pół godziny, wywiad medyczny gratis

• koncert relaksacyjny - instrumenty etniczne: didgeridoo, bębny, 

misy tybetańskie, koshi, kalimby i śpiew biały – dopłata 40 zł/os. 

DODATKOWO PROPONUJEMY:

• wizyta w Łojewie: Prasłowiański Gaj – poczuj smak historii! 

pogańskie obyczaje i wierzenia Słowian – 80 zł/osoba – oferta 

dostępna od maja do września
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Villa Orłowo  
na „Szlaku 
Bursztynowym”
Villa Orłowo położona wewnątrz geograficznego trójkąta: Ino-

wrocław, Toruń, Bydgoszcz to miejsce, w którym staramy się 

stworzyć nowy rodzaj kulturowego doświadczenia otaczającej 

nas rzeczywistości. Pobyt w Villi Orłowo to możliwość rozwoju 

swojej kreatywności na warsztatach artystycznych pod kierunkiem 

doświadczonych mentorów, poszerzenia swojej wiedzy o historii 

regionu Kujaw i Pomorza, intelektualno-kulinarnej przygody w ra-

mach projektu „Szlak Bursztynowy” promującego polską i włoską 

kulturę, kulinaria i doświadczenia artystyczne.

www.villaorlowo.com 

DANE TELEADRESOWE 

Orłowo 54

88-110 Inowrocław

kontakt@villaorlowo.com

 

+48 503 199 991 

facebook.com/Villa Orłowo 

CENY: 

• wynajem obiektu: 1-10 osób - 500€/dzień

• bus 8 os. bez kierowcy lub 9 os. z kierowcą:  

1 dzień - 100€ 

7 dni - 500€ 

kierowca - 50€/dzień 

• sala bankietowa - 250€/dzień

• sala konferencyjno-koncertowa 150€/dzień 

• sauna 20€/godz

• siłownia 10€/godz

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• noclegi z pełnym wyżywieniem i opcją transportu 

z kierowcą

• szereg atrakcji do wyboru zgodnych z profilem działal-

ności Villi i zainteresowaniami grupy uczestników - oferta 

indywidualna
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Lovenda 
kujawska
Podczas wizyty na lawendowym polu w okolicach Inowrocławia 

można odkryć lawendę wszystkimi zmysłami. Zapraszamy do 

poznawania jej różnorodności w bogatej palecie barw, zapachów, 

kształtów i smaków. Prezentujemy tętniące w niej życie, odmiany, 

właściwości i sposoby jej przetwarzania.

www.lovendakujawska.pl

DANE TELEADRESOWE 

Leszcze 32

88-180 Złotniki Kujawskie

lovenda.kujawska@gmail.com

 

+48 507 097 499 

facebook.com

/Lovenda-Kujawska

OFERTA DOSTĘPNA W OKRESIE KWITNIENIA LAWENDY: 

od 15 czerwca do 15 lipca. 

Czas trwania programu - ok. 1,5 h

CENA: 15 ZŁ/OS OBEJMUJE:

• zwiedzanie pola z przewodnikiem, poznawanie odmian 

i sposobów wykorzystania lawendy

• warsztaty  ogrodnicze 

• warsztaty bukieciarskie 

• pamiątkowa fotografia w lawendzie

• warsztaty okruszania lawendy i robienia woreczka

Wytworzone produkty (woreczek z suszem, sadzonkę, bukiet 

lawendy) gość zabiera ze sobą.

ZA DOPŁATĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WARSZTATÓW: 

np. destylacja olejku lawendowego, wyplatanie wianków lub 

lawendowych wrzecion oraz zakupienia lawendowych produk-

tów w sklepiku z rękodziełem i w kawiarence. Gospodarstwo 

to hektar lawendy oraz zaplecze z salką warsztatową, kuchnią 

oraz sanitariatami dla gości. Dla dzieci mini zoo i plac zabaw.
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Przystanek Łojewo 
dobre miejsce  
na Kujawach
W Łojewie - pomiędzy Inowrocławiem a Kruszwicą, nad Małym 

Gopłem - można zapoznać się z dziedzictwem Kujaw Zachod-

nich. Przyjazne konie, naturalne masło i mleko, prawdziwy chleb, 

kujawskie potrawy, historia sięgająca czasów rzymskich i Gopło 

- Słowiańskie Morze.

www.centrumdziedzictwakujaw.pl

DANE TELEADRESOWE 

Łojewo 21

88-100 Inowrocław

cis.lojewo@wp.pl

 

+48 52 353 73 17 

facebook.com

/Gmina-Inowrocław 

OFERTA DOSTĘPNA W SEZONIE: 

maj – wrzesień. Grupa min. 50 osób 

CENA BRUTTO: 185/OS. ZAWIERA:

• zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich - 

sala Archeologiczna Askaukalis, Izba Kujawska, sala Stani-

sława Przybyszewskiego (projekcja krótkich filmów)

• zwiedzanie plenerowej galerii rzeźby Międzynarodowych 

Mistrzostw w Rzeźbieniu w Drewnie (ponad 60 rzeźb – 

tematyka: Wieś Polska, Ginące zawody, Muzyka Kujawska 

zaklęta w drewnie)

• impreza plenerowa w Prasłowiańskim Gaju, ukazująca 

słowiańskie obyczaje i wierzenia sprzed 1000 lat, włą-

czająca wszystkich uczestników w tajemnicze obrzędy; 

pieczenie podpłomyków, na zakończenie - ognisko 

z kiełbaskami

PONADTO W PROGRAMIE:

• wizyta w Klubie Jeździeckim OXER - możliwość spróbo-

wania jazdy konnej pod opieką instruktora  

w plenerze lub w ujeżdżalni

• warsztaty robienia masła i sera z prawdziwego mleka 

z gospodarstwa Mleczna Kraina

• kujawskie potrawy - regionalny obiad w sali biesiadnej 

Centrum Integracji Społecznej
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Hanza Pałac
Wellness & SPA****
Urokliwy hotel z kompleksem Spa, zlokalizowany u wrót Borów 

Tucholskich, w 200-letnim parku. Wygodny dojazd do pobliskiej 

autostrady A1. Pałac posiada 53  komfortowe pokoje, strefę Wellness 

& SPA, kawiarnię, restaurację oraz jeden z największych parków 

linowych w Polsce.

CENNIK GRUPOWY: 

www.hanzapalac.pl 

DANE TELEADRESOWE 

Rulewo 13

86-160 Warlubie

recepcja@hanzapalac.pl

rezerwacja@hanzapalac.pl

 

+48 52 320 90 94

+48 885 211 311

facebook.com/HanzaPalac

CENNIK GRUPOWY MIN. 10 OSÓB:

• co 21 osoba - gratis

• rabat 15 i 20 % od cen dla turystyki indywidualnej 

• konferencje, szkolenia – ceny każdorazowo negocjowane 

pomiędzy hotelem, a biurem podróży

CENY(Z VAT) PODANE W TABELI ZAWIERAJĄ:

• zakwaterowanie w pokoju 

• śniadanie w formie bufetu wzbogacone o produkty regionalne

• dostęp do strefy Wellness – basen kryty, jacuzzi, sauna sucha, 

mokra i parowa

• 20 % rabatu na korzystanie z atrakcji parku linowego 

• sejf w pokoju, bezpłatny bezprzewodowy Internet (Wi-Fi)

• parking 

RODZAJ 

POKOJU 

Jednoosobowy  

Dwuosobowy

Dostawka 7-15 lat

Dostawka 

powyżej 15 lat

HP (zupa, danie 

główne, deser, woda)

TERMIN

27.04.18 - 30.09.18

22.12.18 - 02.01.19

29.03.18 - 02.04.18

235 zł

300 zł

40 zł

80 zł

45 zł

TERMIN

01.10.18 - 22.12.18

03.01.18 - 28.03.18

03.04.18 - 26.04.18

235 zł

300 zł

40 zł

80 zł

45 zł
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EVITA 
Hotel & SPA**** 
Obiekt usytuowany 20 km od autostrady A1, w sercu Borów 

Tucholskich, łączący wysoki standard obsługi z komfortem i przy-

stępnymi cenami. Posiada 58 pokoi, kryty basen, restaurację, SPA 

i zaplecze konferencyjne.

www.evitahotel.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Czerska 11, Tleń

86-150 Osie

recepcja@evitahotel.pl

 

+48 52 333 98 04

+48 53 594 54 41

facebook.pl/evitahotel

CENA JEDNOSTKOWA:

270 zł brutto/pokój 2-osobowy zawiera:

• śniadanie

• dostęp do krytego basenu i strefy saun

• kort tenisowy

• boiska do koszykówki i siatkówki

• wypożyczalnię rowerów

• Wi-Fi
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Indiańska 
przygoda 
w Borach 
Tucholskich
Pobyt w klimatycznym Dworku Wymysłowo (60 miejsc noc-

legowych), położonym nad Brdą, połączony ze zwiedzaniem 

jedynego w Europie Muzeum Indian Ameryki Północnej im. Sat 

Okh’a (St. Supłatowicz – Długie Pióro to syn wodza indiańskiego 

i częsty bywalec tych stron).

www.dworekwymyslowo.pl

DANE TELEADRESOWE 

Dworek Wymysłowo

Wymysłowo 1 

89-500 Tuchola

ania@borytucholskie.pl 

 

+48 793 678 900

facebook.pl/bory.tucholskie.7

CENA JEDNOSTKOWA:

90 zł/osoba (przy grupie min. 20 osób) 

Co 20 osoba gratis

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• nocleg w pokoju 3-osobowym

• kolacja półmiski na stołach: wędliny, sery, warzywa,  

danie na ciepło, kawa, herbata

• śniadanie - bufet

• zwiedzanie Muzeum Indian z przewodnikiem

• korzystanie z basenu i jacuzzi
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Leśne 
Apartamenty
W Borach Tucholskich, w centrum Tucholskiego Parku Krajo-

brazowego, w rezerwacie Biosfery UNESCO, na terenie obszaru 

NATURA 2000, w zabytkowym drewnianym domu w środku lasu 

urządziliśmy komfortowe apartamenty. Natura, śpiew ptaków, 

czyste powietrze, jeziora, rzeki... LAS TO LAS.

www.bielskastruga.pl

DANE TELEADRESOWE 

Bielska Struga 3  

89-504 Legbąd 

powiat tucholski

biuro@bielskastruga.pl

 

+48 883 113 223

CENY:

• od 180 do 230 zł nocleg 2 osoby/doba poza sezonem, 

w zależności od rodzaju pokoju/apartamentu

• od 200 do 260 zł nocleg 2 osoby/doba w sezonie  

w zależności od rodzaju pokoju/apartamentu

• posiłki 50 zł osoba dorosła, 30 zł dzieci 3-10 lat/dziennie 

(śniadania, obiadokolacja)

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• noclegi

• posiłki – zdrowa żywność

• wynajem rowerów
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Bory 
Tucholskie 
kajakiem: 
spływ i pobyt
Zapewniamy aktywny wypoczynek w Borach Tucholskich: spływ 

rzeką Brdą, jednym z najpiękniejszych szlaków kajakowych  

w Europie. Noclegi w pensjonacie, możliwość skorzystania  

z infrastruktury sportowej boisk oraz parku linowego.

www.pila-mlyn.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Brzozowa 39, Piła Młyn 

89-520 Gostycyn

powiat tucholski

+48 668 354 482CENA JEDNOSTKOWA:

wrzesień - lipiec 195 zł/osoba (grupa min. 6 osób)

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• spływ kajakowy rzeką Brdą około 18 km (4 - 6 godzin 

płynięcia na trasie np. Gołąbek – Piła): transport osób do 

miejscowości rozpoczęcia spływu, wynajęcie kajaków wraz 

z kamizelkami asekuracyjnymi, opieka ratownika i instruk-

tora, transport osób z miejsca zakończenia spływu do Piły

• poczęstunek na trasie spływu -  zupa/bigos

• kolacja w formie ogniska (kiełbasa, karkówka, kaszanka, 

szaszłyk, pstrąg, ogórek kiszony, smalec, chleb, herbata, 

kawa, surówki)

• możliwość skorzystania z boiska do siatkówki, boiska wie-

lofunkcyjnego, parku linowego

• nocleg: pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki
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Rowery 
w Borach 
Tucholskich
Organizujemy rajdy rowerowe na bazie własnej wypożyczalni 

rowerów oraz gokartów dla turystów indywidualnych oraz grup 

zorganizowanych. Rajdy łączymy z zabawami terenowymi, 

konkursami, ogniskiem oraz „borowiacką gadką” przewodnika. 

Zapewniamy profesjonalną pomoc serwisową.

www.tuchola-rowery.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Kniejowa 11 

89-500 Tuchola

powiat tucholski

paumat.tuchola@wp.pl

+48 501 538 410

+48 510 874 594

facebook.com

/Wypożyczalnia Rowerów Tuchola

facebook.com

/Rowerem Przez Bory Tucholskie

CENA:

za wypożyczenie sprzętu i pomoc w ustaleniu trasy wycieczki

• 20 – 25 zł /rower/dzień dla grup 15-20 osobowych

• 30 zł/rower/dzień dla indywidualnego turysty

• 35 zł/rower + fotelik/dzień

• 15 zł/fotelik/dzień

• 45 zł/rower + przyczepka/dzień

• 25 zł/przyczepka/dzień

• 40 zł/rower + drążek holowniczy do rowerka/dzień

• 15 zł/drążek/dzień

• Rajdy rowerowe – ceny ustalane indywidualnie

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• organizowanie wycieczek rowerowych dla dzieci, doro-

słych i seniorów z obsługą serwisową, przewodnicką, za-

bawami terenowymi, ogniskiem

• wypożyczanie rowerów wg różnych wymagań terenowych

• usługi w zakresie naprawy warsztatowej i rowerowego 

assistance

• pomoc przy ustalaniu tras rowerowych, udostępnianie map 

turystycznych

• wypożyczanie gokartów rowerowych jedno-, dwu- 

i czteroosobowych

• dowóz rowerów i gokartów w ustalone miejsce
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CENA JEDNOSTKOWA:

• od 240 zł domek/doba - cena sezonowa

• od 160 zł domek/doba - cena posezonowa 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• 2 klimatyzowane domki w Bysławiu (6 os. + 5 os.), 1 domek 

w Pile (6 os.)

• w pełni wyposażony aneks kuchenny i łazienka, pościel, 

leżaki, meble ogrodowe, grill

• parking

• wiata grillowa, plac zabaw

• duża prywatna plaża z pomostem oraz piaszczyste boisko 

(Bysław)

PŁATNE DODATKOWO:

• zużycie prądu

• wypożyczenie kajaków, łódek, rowerów wodnych i szoso-

wych oraz organizacja spływów kajakowych i wycieczek 

rowerowych po Borach Tucholskich

Domki 
borowiackie
Całoroczne drewniane domki w Borach Tucholskich, położone 

w Bysławiu nad jeziorem oraz w Pile w lesie, blisko Jeziora Śred-

niak. Piętrowe domki z dwiema lub jedną sypialnią, usytuowane na 

ogrodzonych działkach, w otoczeniu nieskażonej przyrody. W po-

bliżu  zagospodarowane plaże oraz liczne atrakcje przyrodnicze.

www.domkiborowiackie.pl

DANE TELEADRESOWE 

89-510 Bysław 112

oraz Piła ul. Jagodowa 8 

89-520 Gostycyn

gabrysiagaj@interia.pl

 

+48 510 874 594

+48 501 538 410

facebook.com

/Rowerem Przez Bory Tucholskie
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CENA JEDNOSTKOWA:

45 zł /osoba

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• transport kajaków

• transfer osób na spływ i po spływie

• miejsce w kajaku

• parking (Grochowo, gmina Kęsowo)

Spływy 
Kajakowe 
– Rzeka Brda
Jednodniowe spływy kajakowe Brdą, jednym z najpiękniejszych 

szlaków kajakowych w Europie, na odcinkach: Nadolna Karczma 

- Gołąbek; Woziwoda - Rudzki Most; Gołąbek – Świt.

DANE TELEADRESOWE 

ACTIVITAS

Grochowo 18 

89-506 Kęsowo

+48 691 973 820
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Czas spływu ok. 2 - 2,5 godz. + 1,5 ognisko/obiad i relaks

CENA JEDNOSTKOWA:

60 zł/osoba lub 70 zł/osoba (wersja z obiadem w restauracji 

w Fojutowie)

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• miejsce w kajaku

• transport kajaków do Rytla

• przewodnik

• ognisko z cateringiem (kiełbasa, pieczywo, herbata, 

woda) lub obiad w restauracji w Fojutowie

Spływ kajakowy 
Wielkim Kanałem 
Brdy
Wielki Kanał Brdy – unikatowy zabytek techniki z połowy XIX w. 

Największą atrakcją są tzw. akwedukty, stanowiące skrzyżowanie 

dróg wodnych: dołem płynie rzeka, górą poprowadzono kanał. 

Cały kanał liczy ok. 25 km, natomiast proponowany spływ na 

trasie Rytel – Fojutowo – ok. 9 km. Zwiedzanie akweduktu w Fo-

jutowie oraz panorama Borów Tucholskich z wieży widokowej.

DANE TELEADRESOWE 

Michał Bucholz

ul. Szeroka 18

89-511 Cekcyn

mbucholz@mb.pol.pl

 

+48 606 85 68 05
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Rezerwat
„Cisy Staropolskie 
im. Leona 
Wyczółkowskiego” 
w Wierzchlesie
Bory Tucholskie – największy zwarty kompleks leśny w Polsce to 

królestwo przyrody i przyjaznych ludzi. Jednym z najciekawszych 

zakątków jest rezerwat cisów, jeden z najstarszych w Europie. 

Cis pospolity (Taxus baccata L.) jest drzewem iglastym, wiecznie 

zielonym i długowiecznym (osiąga ponad 1000 lat). W tym ma-

lowniczym uroczysku, odkrytym w roku 1926, znakomity polski 

malarz, namalował ponad 100 prac. Cis "Chrobry" (obwód 232 

cm, wiek około 600 lat), żyjący i sędziwy okaz odwiecznej przy-

rody, został utrwalony plastycznie przez starego mistrza i uzyskał 

pierwszą nagrodę na wystawie w Wenecji.

ZWIEDZANIE REZERWATU: 

ok. 2 godz. + 1 godz. poczęstunek 

CENA:

40 zł/os. zawiera:

• opiekę przewodnika

• poczęstunek w izbie myśliwskiej (na zakończenie pobytu)

DANE TELEADRESOWE 

Michał Bucholz

ul. Szeroka 18

89-511 Cekcyn

mbucholz@mb.pol.pl

+48 606 856 805

www.wierzchlas.las.pl



05 Bory Tucholskie kujawsko-pomorskie  STR 101

Wesele sztygara  
w Górniczej 
Wiosce w Borach 
Tucholskich
Zamiast zwykłej kolacji zapraszamy w gościnę na śląsko – borowiackie 

wesele sztygara Pietrka z borowianką Zosią, połączone z regio-

nalnym jadłem, muzyką i tańcami.

CENA JEDNOSTKOWA:

85 zł/osoba (grupa min. 35 osobowa)

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• dania serwowane na weselu sztygara: rosół, potrawka dro-

biowa z ryżem, rolada śląska z kluskami śląskimi i modrą 

kapustą, ciasta 4 rodzaje, torty, lokalne wędliny, sery, napoje

• żywa muzyka

• udział „weselnych aktorów” (panna młoda, ksiądz)

• czas trwania „wesela” - 3 godz.

DANE TELEADRESOWE 

Przedsiębiorstwo Społeczne 

Górnicza Wioska Spółka z o.o.

ul. Świerkowa 11, Piła-Młyn 

89-520 Gostycyn

buko@las.pl

+48 664 778 810

facebook.com

/gorniczawioska

www.gorniczawioska.pl
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Wioska 
Kwiatowa 
- Żalno
Dobra zabawa i  aktywna edukacja przyrodnicza:  smaki kwia-

towe, tajemnice kwiatów, kwiatowy questing, podchody, 

kwiatowe  gry i zabawy, warsztaty ogrodnicze na  „Tęczowym  

zakątku”, samodzielne przygotowanie ziołowego olejku  

do kąpieli lub kwiatowego papieru czerpanego.

DANE TELEADRESOWE 

ul. Szkolna 1a

89-506 Żalno

+48 52 334 16 41

+48 604 497 079

fb.com/kwiatowawioska

www.wioskakwiatowa.pl

CENA JEDNOSTKOWA:

40 - 50 zł/osoba (w zależności od wielkości grupy)

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• warsztaty rękodzielnicze do wyboru

• gra terenowa lub podchody lub quest

• zabawy kwiatowe

• ciasto domowe, kawa

• obiad - 2 dania
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Ziemia 
Dobrzyńska 
i Pojezierze 
Brodnickie

06

www.kujawsko-pomorskie.travel
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Zamek 
Golubski
Jedna z architektonicznych ikon województwa kujawsko- 

pomorskiego. Zamek zbudowany został przez Krzyżaków w XIV w. 

Malowniczo położony na wysokim wzniesieniu, góruje nad 

Golubiem-Dobrzyniem. Obecnie w Zamku mieści się hotel,  

restauracja i muzeum. 

Organizujemy m.in. kilkugodzinne pobyty połączone ze zwie-

dzaniem, pokazami rycerskimi i degustacją regionalnej kuchni.

www.zamekgolub.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. PTTK 13

87-400 Golub-Dobrzyń

zamek@zamekgolub.pl

 

+48 56 683 24 55

+48 609 388 510 

facebook.com

/zamekgolubski

CENA 150 ZŁ/OS. (DLA GRUP POWYŻEJ 30 OSÓB) - ZAWIERA:

• powitanie wystrzałem armatnim i poczęstunek lampką 

miodu pitnego

• zwiedzanie muzeum zamkowego

• pokaz rycerski

• obiad – kuchnia regionalna

• recital nadwornego lutnisty, prezentacja instrumentów 

renesansowych
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Hotel Wapionka*** 
w Górznie
Nasz obiekt znajduje się u bram Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego. W skład 7- hektarowej, zatopionej w zieleni posiadłości 

wchodzą 4 budynki, tworzące urokliwą kompozycję architektoniczną. 

Karczma Młyn podaje dania Kuchni Polskiej i specjały regionalne.

www.dworekwapionka.pl 

DANE TELEADRESOWE 

ul. Długa 1/9

87-165 Cierpice

recepcja@dworekwapionka.pl 

 

+48 56 498 82 33

+48 668 55 82 35

facebook.com

/Dworek.Wapionka.Gorzno

CENA:

• od 209 zł / 2 os. poza sezonem

• od 269 zł / 2 os. w sezonie

ZAWIERA:

• nocleg  w komfortowych pokojach (z widokiem na jezioro)

• śniadanie w formie bufetu, zdrowe, przygotowane z lokalnych 

produktów 

• korzystanie ze sprzętu turystycznego: leżaki, kapoki, grille, 

rowery, kije do nordic walking

• korzystanie ze sprzętu wodnego: łódki, kajaki, rowery wodne

• wędkowanie 

• internet Wi-Fi

• bilard

• parking

• podatek VAT

ATRAKCJE DODATKOWE (W CENIE POBYTU):

• możliwość wędkowania w prywatnym, zarybionym jeziorze 

Wapionka (m.in. karp, szczupak)

• korzystanie ze sprzętu wodnego na jeziorach Górzno 

i Wapionka

• korzystanie z rowerów

• korzystanie z kijków Nordic-Walking

• korzystanie z prywatnej plaży i leżaków

• korzystanie z biblioteczki (w zbiorach również pozycje nie-

miecko- i anglojęzyczne)

• możliwość gry w bilard, dart (lotki); gry X-BOX; gry planszowe

• place zabaw dla dzieci

• boisko do siatkówki, piłki

• przenośny grill
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Zagroda 
pod Zachrypniętym 
Kogutem 
Resort Natura
Nasza oferta to kilkugodzinny pobyt turystów w Zagrodzie położo-

nej w centrum Polski (15 km od Włocławka), na historycznej Ziemi 

Dobrzyńskiej, nad największym w Polsce sztucznym zbiornikiem 

wody - Zalewem Wiślanym. Wyjątkowa budowa geologiczna i skala 

erozji brzegu - skutek budowy akwenu - stworzyły na tym odcinku 

niepowtarzalne, malownicze nadwiślańskie widoki. 

Z gośćmi Zagrody dzielimy się dobrą energią tego urokliwego zakątka 

zapewniając im doskonałą regionalną kuchnię i żywność naturalną, 

leniwy wypoczynek w starym jabłoniowym sadzie oraz jazdę konną. 

Zagroda jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

DANE TELEADRESOWE 

Glewo 28

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

glewo.konie@wp.pl 

 

+48 54 238 03 13

+48 507 11 34 34

facebook.com

/PodZachrypnietymKogutem

POLECAMY:

• obserwację unikatowych w skali europejskiej osuwisk skarp 

rzeki Wisły

• spacer z przewodnikiem lub rejs po Wiśle i podziwianie tego 

zjawiska od strony wody    

• gawędę przewodnika o zatopionych wsiach

• pobyt w 14-hektarowym gospodarstwie, na czystej ekologicz-

nie ziemi z dziką roślinnością i przyjaznymi zwierzętami

Oferta całoroczna.

CENA JEDNOSTKOWA:

60 zł ze spacerem, 90 zł z rejsem po Wiśle zawiera:

• spacer z przewodnikiem - język angielski lub rejs po zalewie 

z przewodnikiem

• obiad z produktów lokalnych składający się z 2 dań, podawany 

z piwem

• punkt widokowy z teleskopem

• degustacja win z własnej winniczki lub nalewek regionalnych

• czas relaksu w strefie dobrej energii

• dla chętnych zabawa kołem garncarskim lub lepienie z gliny 

/fartuchy ochronne/

• degustacja  starych polskich odmian owoców sezonowych
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Niech 
Cię Zakole

07
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Wyprawy  
Poznaj Smak Doliny Wisły 
Między Mostami w 2 dni

Na Zakolu Dolnej Wisły z noclegiem w Bydgoszczy lub Ostromecku 

(maj – październik). Mała Toskania i Nadwiślańskie Niderlandy z Na-

poleonem; Piknik Lubożerców; Biesiada  Dwóch Cesarzy; „Gotyk na 

dotyk” w Chełmnie i Bierzgłowie, „Barok i urok” Pałacu w Ostromecku.

www.tickeo.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Bortnowskiego 8/3

85 - 793 Bydgoszcz

kontakt@tickeo.pl

 

+48 730 060 810

facebook.com

/niechciezakole 

Nadwiślańskie Niderlandy + Mała Toskania (2 dni) 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ :

Transport Busem lub poc. „Arriva” z Bydgoszczy/Ostromecka

WIZYTY: 

• zespół Pałacowo - Parkowy w Ostromecku

• Chełmno Stare Miasto i Fara – gotyk na dotyk

• zamek Krzyżacki w Bierzgłowie 

• nadwiślańskie Niderlandy  - chaty w Chrystkowie i Luszkowie

• mała Toskania Gzina i Grodzisko Lubożerców 

• smak Doliny Wisły

• piknik LuBoŻerców w Gzinie

• piknik Mennonity (Winnica, Chrystkowo lub Luszkowo)

• biesiada z Napoleonem i/lub Wilhelmem na kolacji pierwszego 

dnia - wykaz menu 

• „Napoleonka” i  kawa z Cesarzem w Pałacu 

• sklepik z produktami Niech Cię Zakole

ATRAKCJE:

• przejażdżka wozami ok. 1,5 godz. (wliczono) 

• quiz kulinarny na Biesiadzie (wliczono)

• Napoleon i Gziniak – przewodnicy w strojach (wliczono)

Ubezpieczenie 

Liczba 
osób

Cena za wycieczkę
(hotel 3***)

Cena za wycieczkę
(hotel 4****)

2-15 osób 6 130 zł 7 630 zł

16-20 osób 8 080 zł 10 080 zł

21-26 osób 10 420 zł 13 020 zł

27-30 osób 11 980 zł 14 980 zł



07 Niech Cię Zakole kujawsko-pomorskie  STR 117

„Co z zagrody to na stole na hasło Niech Cię Zakole” – jagnięcina 

i gęsina, podwórkowe kogutki, powidła, sery, regionalne piwa,  

nalewki, wina… Na Ziemi Dobrzyńskiej, Zakolu Dolnej Wisły i Kociewiu. 

W uzgodnionym terminie, dla grup od 12 osób.

www.tickeo.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Bortnowskiego 8/3

85 - 793 Bydgoszcz

niechciezakole@onet.pl

 

+48 602 402 248

facebook.com

/niechciezakole

 

UCZTY – 160 ZŁ/OSOBA:

• uczta Napoleońska; Uczta Cesarza Wilhelma; Uczta Szlachecka

• dobrzyński Koncert Kulinarny

Uczta Sobie Pana – własna kompozycja - 180 zł/osoba 

BIESIADY  - 99 ZŁ/OSOBA:

• trufla wśród mięs - jagnięcina; Gęś w Trzech Aktach z Antraktem 

• biesiada LuBoŻerców w Gzinie

• kulinarni trzej Królowie: Zraz, de Volay i Schabowy

• jadło z pieca i wędzarni

• kaczka na Wilczy apetyt w Wilkowej Chacie

• jajcarski Koncert Kulinarny Zachrypniętego Koguta

Biesiada Sobie Pana – własna kompozycja – 120 zł/osoba

PIKNIKI – 60 ZŁ/OSOBA:

• jagnięcina z Gzina najlepsza na nizinach

• gęś z Kołudy bez obłudy

• piknik LuBoŻerców; Piknik z Napoleonem 

• biwak mennonicki  -  kociołek 3 mięsa

• piknik z pszczołą na wesoło

• vege - Piknik -  Jarsko i dziarsko

Piknik Sobie Pana – własna kompozycja – 90 zł/osoba

ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 

• uczty – menu historyczne lub regionalne, trunki all inclusive, 

akordeonista, pokazy Kujawskiej Braci Szlacheckiej

• biesiady – menu regionalne, 1 piwo, 150 ml wina, akorde-

onista i quiz kulinarny

• pikniki – menu regionalne, zimne przekąski/sałaty potrawa 

gorąca, deser, woda mineralna/soki

• jeśli nie wliczono w cenę: Quiz Kulinarny – 300 zł; Akor-

deonista – 300 zł; Kujawska Brać Szlachecka – od 400 zł 

Uczty tematyczne, 
biesiady, pikniki
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Pakiet Pałacowy 
w Sypniewie
Pałac Sypniewo to neorenesans na Krajnie Szlacheckiej, zatopiony 

w zieleni parku, z aleją lip, stawy pełne ryb. „Szlachetne Jadło” na 

szlacheckim stole z pieca, fajer i wędzarni. I miejsce w konkursie 

AGRO-WCZASY (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich) w woj. kujaw-

sko-pomorskim. Dwie sale balowe na 150 i 60 osób, przytulna sala 

kominkowa. 40 miejsc w 15 pokojach. 

DANE TELEADRESOWE 

ul. 29 Stycznia 45

89-422 Sypniewo

palacsypniewo@onet.eu

 

+48 781 499 042

+48 665 077 766

facebook.com

/palacsypniewo 

MASOŃSKA HISTORIA PAŁACU Z HRABIĄ ROMUALDEM: 

Uczta Napoleońska; Uczta Cesarza Wilhelma; Uczta Szlachecka

• Krajeńska Uczta Szlachecka w strojach z epoki – od 160 zł/os.

• Pikniki Hrabiego Romualda – od 75 zł/os.:

 - „Piknik  z Pszczołą na wesoło”

 - „Jadło z pieca i wędzarni”

 - „Gęś w Trzech aktach z Antraktem”

 - „Naucz się Wać Panie Jeść mięso baranie”

 - Piknik Wędkarski - ryby smażone, wędzone, zalewane

• Pokazy Kujawskiej Braci Szlacheckiej: 400 – 600 zł;

 - „Zaciąg do chorągwi pancernej”; „Szablą i rapierem” 

 - „Scenka o Twardowskim z pojedynkiem” 

 - „Azji na pal wbijanie”; „Porwał Tatar białogłowę”

• Warsztaty kulinarne 6 godz.: 

- „Piknikniki Hrabiego” 90 zł os.

• Przejażdżki bryczką/wozem 150 - 200 zł

• Akordeonista na biesiadę – 300 zł 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• Krajeńska Uczta Szlachecka - kuchnia staropolska/magnacka 

/krajeńska - menu do wyboru

• Pikniki Hrabiego Romualda – tematyka jak wyżej – menu na 

stronie – Oferta Specjalna - Pikniki

• atrakcje 3-5 – zamówienie dodatkowe do Pikników – Uczt www.palacsypniewo.pl
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Wyprawy Niech 
Cię Zakole 
w Dolinie Wisły
„Mała Toskania” z Napoleonem - Piknik „LuBoŻerców”  

(maj – październik). Wyprawa krajoznawczo – kulinarna min. 6 

godz. na Zakolu Wisły - Ostromecko i Gzin. Z Napoleonem w Pa-

łacu po przeprawie przez Wisłę 1812 i wozami ku Małej Toskanii 

na Piknik „Lubożerców”. W grodzisku Prasłowian z bajdziarzem 

„Gziniakiem”. 

DANE TELEADRESOWE 

ul. Bortnowskiego 8/3

85 - 793 Bydgoszcz

niechciezakole@onet.pl

kontakt@tickeo.pl

 

+48 602 402 248

+48 730 060 810

facebook.com

/niechciezakole 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• transport busem lub pociągiem „Arriva” z Bydgoszczy

• opieka przewodnika – „Napoleona”

• zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku

• przejażdżka wozami ok. 1,5 godz. 

• kawa i ciastko „Napoleonka” w Pałacu 

• piknik wg wybranego menu w grodzisku lub „Gziniance”

• trufla wśród mięs jagnięcina, Gęś na Piknik, Obozowa Strawa 

Napoleona

• sklepik z produktami Niech Cię Zakole - zakupy

• ubezpieczenie www.tickeo.pl

Liczba 

osób

Cena za wycieczkę

(własny transport)

Cena za wycieczkę

(pociąg Arriva)

2-15 osób 2 100 zł 2 250 zł

16-20 osób 2 800 zł 3 000 zł

21-26 osób 3 640 zł 3 900 zł

27-30 osób 4 200 zł 4 500 zł
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Wyprawy  
Nadwiślańskie 
Niderlandy i Piknik 
Mennonitów 
Od maja do października oferujemy wyprawę krajoznawczo – 

kulinarną - min. 6 godz. „Sztetl Fordoński - 3 religie”; „Strzelecka 

Dolina Śliwki i gawęda ze smakiem powideł z kotła”; „Nadwiślań-

skie Niderlandy – Mennonicka Pętla Smaku” w chatach z 1770 

i 1800 r. Najpiękniejszy widok na Świecie z Winnicy przy Talerzyku. 

DANE TELEADRESOWE 

ul. Bortnowskiego 8/3

85 - 793 Bydgoszcz

niechciezakole@onet.pl

kontakt@tickeo.pl

 

+48 602 402 248

+48 730 060 810

facebook.com

/niechciezakole 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• opieka przewodnika  

• wizyty:

 - Strzelce Dolne z degustacją powideł - pokaz smażenia  

w kotle – wrzesień/październik

 - Chaty mennonickie w Chrystkowie i Luszkowie  

 - Winnica Przy Talerzyku - degustacja serów i wina na tarasie 

widokowym

• Piknik Mennonity czyli SOS: Sery - Oliwa – Smalec / Słonina 

z Doliny Wisły, marynaty/sałaty

• kociołek mennonicki 3 mięsa lub kociołek drobiowy lub  

Ajntopf + kiełbaski z ogniska

• „Spiżarnia Mennonicka” w Nadwiślańskiej Chacie i produkty 

„Niech Cię Zakole”

• ubezpieczenie www.tickeo.pl

Liczba 

osób

Cena za wycieczkę 

(własny transport)

2-15 osób 2.250 zł

16-20 osób 3.000 zł

21-26 osób 3.900 zł

27-30 osób 4.500 zł
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Winnica 
przy Talerzyku 
Powstała w 2010 roku, na terenie Zespołu Parków Krajobrazo-

wych. Położona jest w Topolnie, opodal grodziska Talerzyk z XI 

wieku, w pradolinie Dolnej Wisły. Roztacza się stąd malowniczy 

widok na meandry królowej polskich rzek. Oddalona od Bydgosz-

czy 33 km w kierunku Gdańska. Nasza pasja to butikowa pro-

dukcja polskiego wina. Trunki „Winnicy przy Talerzyku” powstają 

z wyselekcjonowanych owoców. Ręczny zbiór grona łączymy 

z naturalną winifikacją. Promujemy rolnictwo zrównoważone. 

DANE TELEADRESOWE 

Topolno 20

86-120 Pruszcz

kontakt@winnicaprzytalerzyku.pl

 

+48 601 97 10 31

facebook.com

/winnicaprzytalerzykuSezon: od 1 kwietnia do 31 października

OPCJA SZYBKIEGO ZWIEDZANIA - POBYT W WINNICY 

DO 1 GODZINY:

• spacer po plantacji z Założycielem winnicy, który opowiada 

historię miejsca i zdradza tajniki produkcji wina

• chwila relaksu na górce z niepowtarzalnym widokiem na 

Dolinę Dolnej Wisły i panoramę Chełmna

• degustacja wina - jedno białe i jedno czerwone

• sala degustacyjna - wybudowana na wzór nowoczesnych 

skandynawskich stodół. Można tu zakupić cztery rodzaje 

wina produkowane w winnicy

Cena: 30 zł/os. netto - grupa od 5 os. Płatność: gotówka. 

OPCJA KOMPLEKSOWA - POBYT W WINNICY DO 2,5 GODZINY:

• spacer po plantacji z Założycielem winnicy, który opowiada 

historię miejsca i zdradza tajniki produkcji wina

• chwila relaksu na górce z niepowtarzalnym widokiem na 

Dolinę Dolnej Wisły i zabudowy średniowiecznego Chełmna 

• degustacja dwóch win białych i dwóch czerwonych

• deska lokalnych serów zagrodowych 

• sala degustacyjna wybudowana na wzór nowoczesnych 

skandynawskich stodół. Można tu zakupić wina wyprodu-

kowane w winnicy 

Cena: 40 zł/os.  netto - grupa od 10 os. Płatność: gotówka. 

NASZE WINA: Solaris oraz Bianca białe wytrawne; 

Regent oraz Rondo czerwone wytrawne.

Cena na terenie winnicy 45 zł. Płatność: gotówka.

UWAGA: Wszystkie wizyty należy rezerwować.

winnicaprzytalerzyku.pl
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Chełmno
www.kujawsko-pomorskie.travel



08 Chełmno kujawsko-pomorskie  STR 129

Europejskie 
Centrum Wymiany 
Młodzieży  
Usytuowane nad Jeziorem Starogrodzkim – 2,5 km od centrum 

Chełmna, nad jeziorem. Posiada wypożyczalnię sprzętu wodnego, 

plac zabaw, parking, kort tenisowy, siłownię zewnętrzną, miejsce na 

grill, ognisko oraz boiska do plażowej piłki siatkowej. Obiekt posiada 

28 pokoi z łazienkami: 6 pokoi 1-os., 17 pokoi 2-os., 5 pokoi 3-os., 

restaurację, salę bankietową i konferencyjną. 

www.ecwm.chdk.pl 

DANE TELEADRESOWE 

ul. gen. J. Jastrzębskiego 5

86-200 Chełmno

ecwm@chdk.pl 

 

+48 56 679 02 30

CENY:

pokój 1-osobowy – 100 zł/doba 

pokój 2-osobowy – 160 zł/doba 

pokój 3-osobowy – 200 zł/doba 

pokój 4-osobowy – 220 zł/doba

pobyt grupy powyżej 20 osób – 60 zł/doba 

W cenie wliczone jest śniadanie.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

• usługi hotelowe

• usługi gastronomiczne

• organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystości 

rodzinnych

• organizacja szkoleń, konferencji, wymian międzynarodowych

• wynajem sprzętu wodnego
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Hotelik 
w Chełmnie  
Obiekt hotelarski w centrum starego miasta, z bezpłatnym parkin-

giem publicznym dla gości. Zapewniamy domowy klimat, bezpłatne 

Wi-Fi. Jesteśmy miejscem przyjaznym dla rowerzystów. Posiadamy 

23 miejsca noclegowe w 10 pokojach (bez dostawek; do 30 miejsc 

z dostawkami).

www.hotelik.info

DANE TELEADRESOWE 

ul. Podmurna 3

86-200 Chełmno

hotelik.info@wp.pl 

 

+48 56 676 20 30

+48 500 773 181

facebook.com/Hotelik Chełmno

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH:

1 - osobowy – 90 zł/osobę

2 - osobowy – 60 zł/osobę

3 i 4 - osobowy – 50 zł/osobę  

OFERTA DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH:

1 - osobowy – 100 zł (1 pokój)

2 - osobowy – 140 zł (6 pokoi)

3 - osobowy – 180 zł (2 pokoje)

4 - osobowy – 200 zł  (1 pokój)

Cena zawiera śniadanie

Hotel 
Centralny
Obiekt hotelarsko-gastronomiczny położony w centrum miasta 

blisko starówki, z własnym parkingiem. Oferujemy noclegi (maks. 

dla 34 osób), restaurację, obsługę imprez okolicznościowych, 

usługi cateringowe.

CENA POKOI ZE ŚNIADANIEM:

1 osobowy – 100 zł (5 pokoi)

2 osobowy - 160 zł (8 pokoi)

3 osobowy - 220 zł (1 pokój)

studio - od 150 zł (1 pokój)

obiady - od 15 zł www.hotelcentralny.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Dworcowa 23

86-200 Chełmno

info@hotelcentralny.pl

 

+48 566 860 212
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Romantyczna 
wizyta w Chełmnie 
-mieście zakochanych® 
Usługa przewodnicka  

Zwiedzanie Chełmna – miasta zakochanych®  i okolicy z przewod-

nikiem.  Chełmno to miasto z 800 - letnią historią. Zachowało się 

tu sześć gotyckich kościołów i średniowieczne mury obronne. Dziś 

nazywane jest „Miastem Zakochanych” za sprawą przechowywanej 

w chełmińskim kościele farnym relikwii św. Walentego.

www.chelmno.pl

DANE TELEADRESOWE 

Rynek 28 – Ratusz

86 – 200 Chełmno

it@chelmno.pl

 

+48 56 686 21 04CENY USŁUGI PRZEWODNICKIEJ:

• 2h oprowadzania po mieście (grupy max 50 – 60 osób) 

w j. polskim - 100 zł brutto, każda następna godzina  

- 50 zł brutto

• 2h oprowadzania po mieście (grupy max 50 – 60 osób)  

w j. obcym (angielski, niemiecki, rosyjski) -  200 zł brutto, 

każda następna godzina 100 zł brutto

• 1,5 – 2 godzinny Nocny Spacer po Chełmnie po godz. 

21:30 - 200 zł brutto

• 1,5 – 2 godzinny Nocny Spacer po Chełmnie po godz. 21:30 

w j. obcym (angielski, niemiecki, rosyjski) - 400 zł brutto

ZWIEDZANIE MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ: 

• 2 zł uczeń/senior; 4 zł/osoba dorosła. 

• dla grup pow. 25 osób cena biletu 3 zł/osoba.

• polecamy: bezpłatne piesze i rowerowe „Spacerki po Cheł-

mnie”: od  1 maja do połowy września, w każdą niedzielę. 

Zbiórka o godz. 10.30 przed Ratuszem. Szczegóły na www.

chelmno.pl

ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 

- zwiedzanie kościołów, historia miasta, atrakcje m.in. ławeczki 

dla zakochanych, Park Miniatur Zamków Krzyżackich; elementy 

przyrodnicze
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Lot nad 
Chełmnem
Chełmno to malowniczo położona stolica historyczno-geograficz-

nego regionu – Ziemi Chełmińskiej. Miasto zaplanowano w regu-

larnym układzie szachownicowym, w którym ulice krzyżują się pod 

kątem prostym. Turyści mogą podziwiać ten średniowieczny układ 

– historyczny wzorzec dla wielu innych grodów i z innej perspek-

tywy spojrzeć na imponujące gotyckie zabytki, korzystając z oferty 

naszych lotów. 

www.ftoadriana.com.pl 

DANE TELEADRESOWE 

Adriana Aviation Sp. z o.o.

Kosowizna ul. Chełmińska 14, 

86-253 Kijewo Królewskie

lotnictwo@adriana.com.pl 

 

+48 566 211 599 

+48 693 700 495LOTNISKO WATOROWO, 6 KM OD CHEŁMNA 

• 660 zł brutto - samolot Cessna 150 – 1 osoba/1 godzina

• 850 zł brutto - samolot Cessna 172 – max. 3 osoby/1 godzina

• jednocześnie może lecieć 9 osób 5 samolotami.

• lot trwa 10-15 min (max 20 min.)

• w ciągu 1 godziny możemy obsłużyć 3 - 4 grupy; tj. max. 

36 osób

• lotnisko posiada komfortowo wyposażoną salę przygoto-

wań do lotu, gdzie goście są częstowani gorącymi napo-

jami. Oczekujący mogą też zwiedzać lotnisko ze swoim 

pilotem 
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Przystań 
Powiat Nakielski 
Tu każdy znajdzie coś dla siebie! Przystań położona jest na między-

narodowej drodze wodnej E-70. To wymarzone miejsce dla fanów 

sportów wodnych i aktywnego wypoczynku. Przystań to miejsce 

idealne do organizacji wydarzeń kulturalnych. Wyróżniona i nagra-

dzana w wielu konkursach.

www.przystan.powiat-nakielski.pl

DANE TELEADRESOWE 

ul. Notecka 4

89-100 Nakło nad Notecią

przystan@powiat-nakielski.pl

 

+48 660 782 490

+48 52 386 66 47

CENNIK NA STRONIE:

www.przystan.powiat-nakielski.pl 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 

• usługi noclegowe

• wypożyczalnia sprzętu turystycznego (z wyłączeniem  

sezonu zimowego)

• sala konferencyjna do 50 osób

• boiska (siatkówka plażowa, bule)

• pole namiotowe

• basen portowy z miejscami cumowniczymi przy pomostach 

(przyłącze wodno-elektryczne)

• monitorowany, bezpłatny parking na 35 samochodów

• kawiarnia w sezonie letnim

• rejsy statkiem po Noteci



Events 
in Poland

Firma specjalizuje się w obsłudze turystyki przyjazdowej oraz 

promocji Polski i odbywających się w niej wydarzeń. Bazując 

na 20-letnim doświadczeniu „Flugo”, organizujemy wysokiej 

jakości imprezy turystyczne oraz pobyty rehabilitacyjne dla 

grup prywatnych i firm. Tworzenie oryginalnych programów 

umożliwia nam budowana przez lata sieć kontaktów i do-

świadczenie w branży turystycznej oraz MICE. Firmom oferu-

jemy też fachowe doradztwo w zakresie marketingu oraz PR,  

by w jak najlepszym stopniu wykorzystać potencjał organizowanej 

imprezy, spotkania lub konferencji.

ZAKRES USŁUG:

• eventy firmowe i indywidualne

• wycieczki krajoznawcze

• city breaks

• pielgrzymki

• turystyka VIP

• pobyty rehabilitacyjne indywidualne i grupowe

www.eventsinpoland.pl

www.getwellinpoland.com

DANE TELEADRESOWE 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10

85-094 Bydgoszcz 

events@eventsinpoland.pl

 

+48 53 31 31 670

facebook.com/eventsinpo-

land 
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Ptasi Ogród
Egzotyczne ptaki, bujny zielony ogród, kaskady wodne, dzikie 

jeziora, wspaniałe lasy, pałuckie jadło. „Ptasi Ogród” to gospo-

darstwo agroturystyczne, w którym królują ptaki egzotyczne - ok. 

80 szt. różnych gatunków, w tym zagrożonych wyginięciem. 

,,Smakołyki z Ptasiego Ogrodu” to uczta dla podniebienia  i marka 

domowych specjałów przygotowywanych własnoręcznie według 

starych receptur.

www.ptasiogrod.pl

DANE TELEADRESOWE 

Mięcierzyn 35

88-420 Rogowo

hannabryl@wp.pl

 

+48 516 611 615

facebook.com/hanna.bryl

CENA NOCLEGU:

• Pokój dwuosobowy - 80 zł/doba

• Apartament – 160 zł/doba

Zapewniamy 9 miejsc noclegowych: 1 pokój 2-os. z możliwością 

dostawki dla dziecka; 1 apartament /pokój dzienny z 2 kanapami 

/4 osoby/ i sypialnia z 3 łóżkami

POZOSTAŁE USŁUGI:

• wyżywienie (śniadanie + obiadokolacja): 60 zł/os. cena 

w sezonie i poza sezonem

• grupy wycieczkowe: prelekcja nt. ptaków z poczęstunkiem 

25 zł/os. 

• wynajem sali na konferencje, szkolenia wraz z poczęstun-

kiem 30 zł/os.

• warsztaty kulinarne – ceny do uzgodnienia

• imprezy okolicznościowe

• sprzedaż przetworów domowych

• biesiady - ceny do uzgodnienia, nie mniej niż 50 zł/os.

• balia do kąpieli

Perfekcyjna znajomość języka niemieckiego.

PRZYKŁAD MENU BIESIADY REGIONALNEJ - 100 ZŁ/OS.

• kieliszek nalewki na powitanie

• biesiadny stół: żurek z jajkiem, pyry z gzikiem, kaszanka sma-

żona na cebulce z kapustą kiszoną, szare kluchy z kapustą 

kiszoną, naleśniki z konfiturą, razowy chleb na zakwasie 

ze smalcem; kawa + placek drożdżowy z owocami (np. 

rabarbar, śliwki, jabłka, wiśnie)

• degustacja „Delikatesów z Ptasiego Ogrodu” - soków, syro-

pów, konfitur, nalewek
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Kraina niezależnych miast, zróżnicowanych kulturowo prze-

strzeni i szanujących swą historyczną tożsamość ludzi. Kujaw-

sko-Pomorskie wymyka się definicjom, zaskakuje i intryguje. 

Nie pozwala się sobą znudzić, odkrywając wciąż nowe obli-

cza. Ma w swym krajobrazie meandrujące rzeki, dzikie ostępy, 

piaszczyste leśne dukty, łagodne doliny, solne bogactwa, pre-

historyczne osady, surowe gotyckie mury, strzegące tajemnic 

baszty. Miasta o bogatym kolorycie, z rozmachem kreujące 

teraźniejszość, świadome swych walorów i odważnie kreślące 

przyszłość. Choć nauczone gospodarności, hołdujące techni-

ce i rzemiosłu, nie zapominają o swym, zapisanym przed wie-

kami w gwiazdach, dziedzictwie.

Zapraszamy do odkrywania zakątków naszego regionu i two-

rzenia własnych konstelacji podróży! Mogą być tajemnicze, 

jak Pałuki, pełne przygód, jak Bory Tucholskie, fascynujące, 

jak Dolina Dolnej Wisły, płynące z nurtem, jak Bydgoszcz, 

w stylu slow, jak Pojezierze Brodnickie, z ułańską fantazją, jak 

Grudziądz, emanujące dobrą energią, jak nasze uzdrowiska, 

łagodne, jak Kociewie, sięgające gwiazd, jak Toruń.



konstelacje
dobrych miejsc

KATALOG OFERT 

Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc

GIEŁDA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 

III Regionalne Forum Turystyki, Bydgoszcz 2018

ORGANIZATORZY: 

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki o/Bydgoszcz  

PARTNERZY STRATEGICZNI: 

Miasto Bydgoszcz, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

GOŚCIE:

Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej

GOSPODARZE STOISK:

Lokalne Organizacje Turystyczne

WYDAWCA KATALOGU: 

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna


