
BRODNICA
GÓRZNO

Informacja Turystyczna 
w Brodnicy 
Mały Rynek 4
lipiec – 15 września 
pn. – nd. 10 – 17
od 16 września 
wt. 8 – 16 
śr. – pt. 8 – 15 
sb. 9 – 15 
nd. 10 – 14

Dworek Wapionka – recepcja 
ul. Wczasowa 1, Górzno
lipiec - wrzesień 
pn. – nd. 10 – 18

23 km

BRODNICA
Pojezierze Brodnickie to kraina jezior, rzek i  lasów – raj dla miłośników 
aktywnego wypoczynku „w  pięknych okolicznościach przyrody”. 
Drwęca – kręta, dzika, miejscami spokojna, innym razem bystra, stanowi 
idealne miejsce dla kajakarzy. Najcenniejsza część pojezierza chroniona 
jest przez Brodnicki Park Krajobrazowy, którego cały obszar wchodzi 
w  skład Zielonych Płuc Polski – najczystszej i  bogatej pod względem 
przyrodniczym części kraju. Brodnica to miasto z  charakterystycznym 
trójkątnym rynkiem i krzyżacką spuścizną. Przy ruinach zamku zachowała 
się górującą nad miastem 54-metrowa wieża. Warto zejść do podziemi, 
by zwiedzić zamkowe piwnice pełne eksponatów przybliżających historię 
tego miejsca.
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OSTROMECKO

BYDGOSZCZ

SOLEC KUJAWSKI

Górzno
Duże kompleksy leśne i malownicze krajobrazy – wzgórza, głębokie wąwozy 
i  rozległe doliny. To charakterystyka Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego. W tym urokliwym zakątku mieści się jedno z najmniejszych 
miast w Polsce – Górzno. Idealne miejsce dla poszukiwaczy skarbów. W końcu 
to polska stolica geocachingu – międzynarodowej zabawy, polegającej na 
szukaniu specjalnych skrytek za pomocą odbiornika GPS. Na łowców przygód 
czeka także park linowy. Położony na silnie nachylonym stoku dostarcza 
niezapomnianych wrażeń.

Bydgoskie Centrum 
Informacji 
ul. Batorego 2
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 9 – 19 
sb. – nd. 10 – 16
wrzesień 
pn. – pt. 9 – 18 
sb. – nd. 10 – 16

Pałac w Ostromecku 
- recepcja
ul. Bydgoska 9
lipiec – wrzesień 
pn. - nd. 8 – 20

JuraPark Solec 
– kasa biletowa
ul. Sportowa 1, 
Solec Kujawski
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 10 – 19 
sb. – nd. 9 – 20
wrzesień 
pn. – pt. 9 – 17 
sb. – nd. 10 - 19

24 km

20 km

15 km
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