Wieś-Ci z Konstelacji dobrych miejsc to wakacyjny serwis Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej na www.alewioska.kujawsko-pomorskie.travel
i na FB: www.facebook.com/konstelacjedobrychmiejsc
Po sukcesie ubiegłorocznej kampanii, która objęła swym zasięgiem województwa ościenne
oraz województwo śląskie, w drugiej edycji postanowiliśmy dotrzeć do turystów i sympatyków
wsi z całej Polski. Przez najbliższe miesiące będziemy, fragment po fragmencie, odkrywać
kujawsko-pomorską wieś. Jak kolejne karty niekończącej się opowieści o niezwykłych
miejscach i fascynującej przyrodzie, i o ludziach imponujących swą kreatywnością. Żyjących
w harmonii z otoczeniem i z sobą samymi. Czerpiących z darów natury pełnymi garściami
i chętnych by się tym z nami podzielić.

Jaka jest kujawsko-pomorska wieś?
Niech nas nie zmylą sielskie krajobrazy i przaśne przydomowe ogródki z malwami. Na Pojezierzu
Brodnickim można spotkać mandarynki (kaczki) rodem z Azji i kangura z Antypodów. W Toskanii
Kociewskiej - zakręcone mangalice (świnie domowe z płowymi lokami) prosto z Węgier i przyjaznego
osiołka z dredami, a na Krajnie - psie zaprzęgi ras: Akita (z Japonii), Syberian Husky i Pies grenlandzki.
W Borach Tucholskich można zamieszkać w hobbitowym domku „z Tolkiena”, a na Pałukach wziąć
kąpiel w basenie z widokiem na jezioro, jak z katalogu zagranicznych kurortów. Można się też wybrać
w podróż w czasie: w Foluszku wstąpić do rycerskiego stanu, a na Wiśle pod Dobrzyniem popłynąć
w rejs tradycyjną płaskodenną łodzią. W Willi Orłowo na Kujawach - poznać specjały włoskiej kuchni
z Trentino Alto Adige.

Wcale nie próbujemy być tacy ”światowi”. Chcemy jedynie przekonać zwolenników dalekich wojaży,
by, między jednym a drugim wylotem, spędzili weekend w Kujawsko-Pomorskiem. A tym, którzy
z upodobaniem poznają „Konstelacje dobrych miejsc” - dostarczymy nowych pretekstów do
wakacyjnych wyjazdów za miasto!
Oprac. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
Lipiec 2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi. Informacja opracowana przez
Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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