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W meandrach rzek
Bory Tucholskie
Jeden z największych leśnych kompleksów w Polsce to synonim wypoczynku. Takiego, o jakim
marzymy - z dala od zgiełku miast i jeszcze dalej od nudy! Jedna z wiodących marek turystycznych
regionu ma na to niezbite dowody. W 2013 r. Bory Tucholskie nagrodzono prestiżowym wyróżnieniem
w międzynarodowym konkursie na Najlepsze Destynacje Turystyczne (EDEN).
Malownicze szlaki kajakowe na Brdzie, Wdzie i innych rzekach zapewniają dreszcz emocji i ochłodę w
upalne dni. Nie zawiodą nawet amatorów ekstremalnych przeżyć. Bory Tucholskie można przemierzać
kajakiem, pieszo lub rowerem. Nie brak tu miejsc dla amatorów jazdy konnej. Można też pograć w
minigolfa w Cekcynie i żeglować po Zalewie Koronowskim. Ten Obszar Chronionego Krajobrazu, pełen
urokliwych zatoczek i wysp, zawdzięcza swój kształt rzeźbie doliny Brdy. Przy brzegach zalewu
usytuowanych jest wiele przystani i ośrodków wczasowych. Rowerzystów zachwyca nowa trasa
wiodąca przez najwyższy w Europie most kolejki wąskotorowej, łączącej niegdyś Koronowo z Tucholą.
Bory Tucholskie udostępniają sieć ponad 600 km szlaków pieszych i rowerowych, dzięki którym
odkryjemy niezwykłe zakątki. W Fojutowie, w latach 1845-49 zbudowano największy Polsce akwedukt
– wodne skrzyżowanie Wielkiego Kanału Brdy z Czerską Strugą. Spacer wśród kilkusetletnich cisów w
rezerwacie „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie, będącym największym
skupiskiem tego gatunku w Europie, to niemal mistyczne doświadczenie…

Kraina stu jezior
Pojezierze Brodnickie
Wśród lasów, jezior i malowniczych rzek odkryjemy prawdziwe skarby Pojezierza Brodnickiego. Rzeka
Drwęca – miejscami spokojna, innym razem kręta, bystra i dzika – stanowi idealne miejsce dla
kajakarzy. Wędkarze wrócą stąd z cennymi łupami – czyste wody i wartki nurt rzek są domem dla ryb
występujących w górskich potokach. Obszar tutejszych Parków Krajobrazowych – Brodnickiego i
Górznieńsko-Lidzbarskiego, wchodzi w skład Zielonych Płuc Polski – najczystszej i niezwykle bogatej
pod względem przyrodniczym części kraju. Bagienna Dolina Drwęcy to ostoja ptactwa wodnobłotnego, należąca do Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych „Natura 2000”. Na Pojezierzu
Brodnickim wypoczywa się w ciszy i harmonii z naturą. Wiele jezior objęto zakazem używania silników
spalinowych. Bacznym obserwatorom przyrody może uda się wypatrzeć przelatującego bielika…

Złap wiatr w żagle!
Włocławek
Zalew Włocławski
Ukształtowany wyobraźnią i ręką człowieka potężny akwen powstał na skutek przegrodzenia koryta
Wisły. Warto poznać potęgę włocławskiej tamy i podziwiać z niej panoramę królowej polskich rzek. Tu
z pewnością poczujemy respekt wobec żywiołu wody. Zalew Włocławski rozciąga się na długości 58
km, na granicy województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Przypomina naturalne jezioro

rynnowe. To prawdziwy raj dla miłośników żeglarstwa. Trzepoczące na wietrze żagle odbijające się w
taﬂi wody są tu stałym elementem krajobrazu. W nowoczesnej przystani wodnej można zacumować
łódź, wynająć motorówkę, kajak, a nawet „smoczą łódź”. Co roku w mieście odbywają się
Międzynarodowe Włocławskie Zawody Balonowe. Jeśli wolisz atrakcje na lądzie – Włocławek
zaimponuje Ci rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych prowadzących daleko poza jego granice.
Bliskość Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego to obietnica licznych atrakcji
przyrodniczych. Ze stromych zboczy wokół zalewu roztaczają się wspaniałe widoki. Z przystani można
wybrać się w niespieszną podróż statkiem, poczuć klimat „Rejsu” i wzorem bohaterów kultowego
ﬁlmu – przećwiczyć różne sposoby dbania o tężyznę ﬁzyczną.

„W tak pięknych okolicznościach przyrody”
Kujawsko-pomorskie rozmaitości
Wsłuchując się w opowieści Doliny Dolnej Wisły, warto zajrzeć do tajemniczej jaskini Bajka w Gądeczu,
odwiedzić brzozy karłowate w rezerwacie Linie, a w Leosi, niedaleko Świecia nad Wisłą – zmierzyć się
z kamieniem św. Wojciecha – największym na Pomorzu głazem narzutowym.
Aktywne spędzanie czasu w naszym regionie może przybierać różne formy. Podglądanie ptactwa
wymaga nie tylko wyjątkowej cierpliwości, ale i przemierzania sporych odległości w poszukiwaniu
obiektu obserwacji. Idealnym miejscem dla fanów „bird watching” jest Dolina Noteci. Najlepiej wybrać
się tu wiosną lub jesienią, kiedy niebo zmienia się w prawdziwą ptasią „autostradę” – korytarz
ekologiczny dla wędrujących tędy tysięcy gęsi i żurawi. „Na krawędzi Doliny Noteci” to specjalna
ekologiczna trasa w Minikowie. By ułatwić dostęp do osobliwości natury, przygotowano schody

terenowe na stromej skarpie wąwozu i ławeczki w pięknym punkcie widokowym.
Kujawsko-Pomorskie łączy z siedmioma innymi regionami Wiślana Trasa Rowerowa. W naszym
województwie prowadzi przez: Grudziądz, Świecie, Chełmno, Bydgoszcz, Toruń i Włocławek. W wielu
miejscach przybliża się do rzeki, biegnąc wzdłuż jej brzegu. Wiedzie przez parki krajobrazowe,
rezerwaty i lasy łęgowe.

Osiem bram natury, za którymi czeka przygoda
Kujawsko-pomorskie parki krajobrazowe

[2]

Brodnicki Park Krajobrazowy
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Krajeński Park Krajobrazowy
Nadgoplański Park Tysiąclecia
Tucholski Park Krajobrazowy
Wdecki Park Krajobrazowy
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
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