Evenementen
maart: Festival van de traditionele en volksmuziek ETHNIESY
april - mei: Operafestival van Bydgoszcz
april: Animatiefilmfestival ANIMOCJE
Mei: Europese Nacht van de Musea
mei: Air Fair
mei: PKO Bydgoski Hardloopfestival

Mobiele app
Officiële mobiele gids voor Bydgoszcz * beschrijving
van toeristische attracties * toeristische routes *
evenementenkalender * dienstregelingen van het
openbaar vervoer * informatie over de stad

Toeristische organisatoren
Toeristenbureau Visite.pl

* bezoek aan Bydgoszcz * toeristische
gidsen * stadsspelen * inspirerende tochten * tel. +48 52 52 14 796

mei - juni: Drums Fusion

September - oktober: Muziekfestival van Bydgoszcz

juni: Festival “Het roer richting Bydgoszcz”

September: Grote Roeicup van de Brda

juni: “Muzikale Impressies van Bysgoszcz”

Oktober: Festival Prapremier

juli / augustus: Rivier van de Muziek in Bydgoszcz

Oktober: Festival van Hedendaagse Muziek en Beeldende Kunsten Mózg Festival

juli: Enea Bydgoszcz Triathlon

Oktober / november: Bydgoszcz Jazz Festival

15 augustus: zwemwedstrijd „Water van Bydgoszcz”

Oktober / november: Festival van Kamermuziek „Muziek aan de bron”

augustus: Ocean Lava Triathlon Polen

December: Kerstmarkt
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PTTK „Szlak Brdy” * toeristische gidsen * tel. +48 602 286 717
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Walkative! Bydgoszcz * Begeleide wandelingen * www.freewalkingtour.com
Tickeo.pl * bezoek aan Bydgoszcz * toeristische gidsen * tel. +48 730 060 810
Uranos * kajaktochten * tel. +48 669 323 033
Activitas * kajaktochten * tel. +48 669 331 114
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Bydgoskie Kajaki * kajaktochten * tel. +48 790 224 226
Wiking * kajaktochten * +48 608 47 77 48
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Toeristische informatie

Een weekendje

Informatiecentrum van Bydgoszcz

* wij vertellen u hoe u uw
tijd in onze stad kunt doorbrengen * wij verstrekken u informatie over
monumenten, toeristische attracties, accommodatie en interessante
evenementen in de stad * souvenirs van Bydgoszcz * gidsen, albums,
kaarten en stadsspellen * seizoensgebonden fietsverhuur
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ul. Batorego 2 (bij de Stary Rynek)
tel. +48 52 340 45 50
info@visitbydgoszcz.pl
www.visitbydgoszcz.pl
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Bydgoszcz
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Hoofdattracties
Toeristencruises met de watertram * van mei tot september
meerdere keren per dag * hoofdhalte bij de Rybi Rynek * Słonecznik I en
II zijn moderne, op zonne-energie aangedreven eenheden die 28 personen
aan boord kunnen nemen * cruisetickets kunt u het beste van tevoren 9
kopen via het internet * details op www.visitbydgoszcz.pl
Exploseum

* gebouwen die onderling zijn verbonden door de ondergrondse
tunnels van de DAG Fabrik Bromberg uit de jaren 1939-1945 * een onmenselijke
werkplek, waar meer dan 40.000 dwangarbeiders nitroglycerine, TNT en rookzwak
kruit produceerden * 10 km van het centrum * tel. +48 883 366 056 * exploseum.pl

Museum van de Zeep en de Geschiedenis van het Vuil

5

4

Voor de kinderen
Schat van Bydgoszcz

* ontdekt in 2018 in de vloer van de kathedraal *
bijna 500 munten en 200 artefacten uit de 16e / 17e eeuw * tentoongesteld in
het Europees Muntcentrum op het Moleneiland

Man die de rivier oversteekt * herdenkt de toetreding van Polen tot de

Muziekspeeltuin * de apparatuur verwijst naar het karakter van
de Muziekwijk, zodat u hier naast de traditionele speeltuigen ook
muziekinstrumenten kunt vinden, zoals hoorns, xylofoons en trommels

Boogschuttersdame * een werk van de Berlijnse kunstenaar Ferdinand Lepcke,

Waterfietsen * kajaks * op de Brda-rivier in het centrum van Bydgoszcz
* verhuur bij de halte op de Wyspa Młyńska * przystanbydgoszcz.pl
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Model van het oude Bydgoszcz * bij het amfitheater naast de historische

Historische toeristische lijnen * juli - augustus * onder andere met de
legendarische Ogórki-bussen en de trams van het type „N” en Herbrand

Family Park * pretpark voor het hele gezin met tal van attracties * +48 52 321 69 55

Watertoren * Waterleidingmuseum * tentoonstelling over de geschiedenis

van lokale waterleidingbedrijven en rioleringssystemen * Documenten, foto’s,
inrichting van oude badkamers en zelfs fragmenten van houten leidingen
in de eerste waterleidingbedrijven uit de 16e eeuw * Uitzichtpunt *
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tel. +48 882 050 656 * ul. Filarecka 1

Kathedraal van Sint-Nicolaas en Sint-Maarten in Bydgoszcz * het oudste

gebouw in Bydgoszcz (tweede helft van de 15e eeuw). * Binnenin zult u verrast zijn door
de buitengewone kleurenrijkdom * het belangrijkste kunstwerk in de kathedraal
is het prachtige laatgotische schilderij van de Madonna met de Roos * ul. Farna 2 10

Graanschuren aan de Brda-rivier * de drie historische gebouwen aan de
ulica Grodzka vormen het Regionaal Museum (Muzeum Okręgowe) *gebouwd aan
het einde van de 18e eeuw * het belangrijkste symbool van Bydgoszcz, te
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vinden in het stadslogo * tel. +48 52 5859974
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Interessante standbeelden

*
interactieve reis door de geschiedenis van reinheid, vuil en zeep * werkplaatsen
met handgemaakte geurige zeep * winkel met ecologische cosmetica *
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tel. +48 52 515 70 15 * ul. Długa 13-17 * www.muzeummydla.pl

De TeH2O-route van Water, Industrie en Ambachten * een industriële
thematische route in Bydgoszcz, die de geschiedenis van vijftien plaatsen die op organische
wijze verband houden met het water met elkaar verbindt * elk verhaal brengt het lot van
de inwoners van Bydgoszcz - ambachtslieden, ondernemers, sociale activisten - in verband
met de ontwikkeling van de lokale industrie en de ambachten * www.ludzieitechnika.pl
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graanschuren * u vindt er verschillende gebouwen die niet meer bestaan: het
stadhuis en de jezuïetenkerk op het oude marktplein, de kleine romaanse kerk,
de stadspoorten en het kasteel van Bydgoszcz

Papegaaizoo * tientallen soorten papegaaien en andere kleine vogels * +48 570 826 802

EU * sculptuur van Jerzy Kędzior * de sculptuur blijft in evenwicht doordat
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het zwaartepunt onder het touw is verplaatst

waarschijnlijk gemaakt in 1908. * De rijke bankier Louis Aronsohn kocht het in 1910
en sindsdien heeft het vele generaties inwoners en toeristen van Bydgoszcz in
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verrukking gebracht * Jan Kochanowski-park Jan Kochanowski-park
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Boeiende plaatsen
Moleneiland * groene enclave in de stad * het meestbezochte deel
van het centrum * jachthaven en verhuur van watertrams * vier filialen van
het Regionaal Museum (Muzeum Okręgowe): Archeologische collecties,
Leon Wyczółkowski-huis, Galerij van de Moderne Kunst en Europees
3
Muntcentrum met een presentatie van de schat van Bydgoszcz
Myślęcinek

* het grootste stadspark van Polen * slechts 5 km van het
stadscentrum (tramrit naar het Gdansk-Woud (Las Gdański)) * Botanische
Tuin * Verloren Wereld en Macrowereld * lunapark en touwenpark * ZOO *
wakepark * skischans * www.myslecinek.pl

Zondvloedfontein * deze indrukwekkende fontein is ontworpen door
Ferdinand Lepcke, werd hier geplaatst in 1904 en werd toen ook al bewonderd,
totdat de sculpturen in 1943 werden geconfisqueerd voor oorlogsdoeleinden *
nu een getrouw gereconstrueerde compositie, verwijzend naar de Bijbelse
zondvloed, opnieuw één van de mooiste fonteinen van dit type in Polen * 2

Muziekwijk * één van de charmantste en rustigste hoekjes van Bydgoszcz

Casimir de Grote-park

* park vol beeldhouwwerken van beroemde componisten * prachtige
architectuur en cultuurvoorwerpen * fontein met elektronisch gestuurde
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sproeiers die reageren op het ritme van de muziek * muzikale speeltuin

Meester Twardowski * verschijnt meerdere malen per dag onder muzikale begeleiding

Sielanka (Idylle) * stadstuincomplex in Bydgoszcz, gekenmerkt door

in het raam van het gebouw nr. 15, vlakbij de Oude Markt, niet ver van de plaats waar
de tovenaar volgens de legende logeerde tijdens zijn bezoek aan Bydgoszcz in 1560. 13

veel groen en een interessante villa-architectuur
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Oud Bydgoszcz-kanaal

* charmante plek voor wandelingen aan het
water, vooral in de herfst * educatief pad * fonteinen * fietspaden *
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Bydgoszcz-kanaalmuseum * historische sluizen

Binnenvaartschip Lemara * zowel een technisch monument als een symbool
voor wezenlijke episode in de geschiedenis van Bydgoszcz * de interieurs lijken
15
op de plaats waar de schippers uit Bydgoszcz leefden en werkten

Autografen van Bydgoszcz * aan de ulica Długa * een eerbetoon
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aan degenen die zich bijzonder voor de stad hebben ingezet
Basiliek * het grootste heiligdom in Bydgoszcz * ontworpen naar het model
van het Romeinse Pantheon * gebouwd in de jaren 1925-1939 * koepel
van gewapend beton met een diameter van 40 m * Aleja Ossolińskich 2 17
Muurschilderingen van Bydgoszcz * besteed op uw wandeling
door Bydgoszczaandacht aan de muren van de gebouwen * in het centrum
vindt u vele schilderijen, de bekendste zijn „Peter Pan”, „Ontbijt van de
18
Meesters” en „Zelfbeschikking”.

