Події
березень: Фестиваль традиційної та народної музики ETHNIESY
квітень - травень: Бидгощський оперний фестиваль
квітень: Фестиваль анімаційного кіно ANIMOCJE
травень: Європейська ніч музеїв
травень: Air Fair
травень: PKO Бидгощський фестиваль бігу

Мобільний додаток
Офіційний мобільний путівник по Бидгощу *
опис визначних пам’яток * оглядові маршрути
* календар подій * графік руху громадського
транспорту * інформація про місто

Організатори туристичних заходів
Туристичне агентство Visite.pl * прогулянки по місту Бидгощ * гіди

* міські ігри * мотивуючі подорожі * тел. +48 52 52 14 796

травень - червень: Drums Fusion

вересень - жовтень: Бидгощський музичний фестиваль

червень: Бидгощський водний фестиваль «Штурвал на Бидгощ»

вересень: змагання з веслування «Велика гребля за Кубок Брди»

червень: Бидгощські музичні імпресії

жовтень: Фестиваль Прапрем’єр

липень / серпень: Річка музики у Бидгощі

жовтень: Фестиваль сучасної музики та візуальних мистецтв «Mózg Festival»

липень: Enea Bydgoszcz Triathlon

жовтень / листопад: Бидгощський джазовий фестиваль

15 серпня: змагання з плавання Woda Bydgoska

жовтень / листопад: Фестиваль камерної музики «Музика у витоків»

серпень: Ocean Lava Triathlon Polska

грудень: Різдвяний ярмарок
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PTTK „Szlak Brdy” * гіди * тел. +48 602 286 717
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Walkative! Bydgoszcz * Прогулянки з путівником * www.freewalkingtour.com
Tickeo.pl * прогулянки по місту Бидгощ * гіди * тел. +48 730 060 810
Uranos * сплав на байдарках * тел. +48 669 323 033
Activitas * сплав на байдарках * тел. +48 669 331 114
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Bydgoskie Kajaki * сплав на байдарках * тел. +48 790 224 226
Wiking * сплав на байдарках * тел. +48 608 47 77 48
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Туристична інформація
Інформаційний центр Бидгоща * ми розповімо, як цікаво
провести час у нашому місті * представимо інформацію про пам’ятки,
туристичні забави, місця для проживання та цікаві події у Бидгощі *
сувеніри з Бидгоща * путівники, альбоми, карти, а також міські ігри *
сезонний прокат велосипедів

Вікенд у
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ul. Batorego 2 (біля Старого Ринку)
тел. +48 52 340 45 50
info@visitbydgoszcz.pl
www.visitbydgoszcz.pl
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Бидгощі
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Визначні місця
Туристичні прогулянки на водному трамваї * з травня по вересень
кілька разів на день * головна зупинка – біля Rybi Rynek * Słonecznik I та II –
це сучасні судна, які працюють на сонячних батареях і можуть розмістити на
борту 28 осіб * квитки на рейс краще заздалегідь придбати онлайн * 9
подробиці за адресою www.visitbydgoszcz.pl
Exploseum * з’єднані підземними тунелями будинки, що належали у 1939-

1945 рр. концерну DAG Fabrik Bromberg * місце нелюдської праці понад 40 000
примусових робітників, які виготовляли нітрогліцерин, тротил та бездимний порох
* 10 км від центру * тел. 883 366 056 * exploseum.pl

Музей мила та історії бруду * інтерактивна мандрівка історією чистоти,

бруду та миловаріння * майстер-класи з ручного виготовлення ароматного
мила * магазин органічної косметики * тел. +48 52 515 70 15 *
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ul. Długa 13-17 * www.muzeummydla.pl

Старовинні туристичні маршрути

«Ogórki» та трамваї типу «N» та «Herbrand»

* липень - серпень * легендарні автобуси

Шлях води, промисловості та ремесла TeH2O

* - промисловий
тематичний маршрут у Бидгощі, який поєднує історію п’ятнадцяти місць на території
міста, органічно пов’язаний з водою * у кожній з історій долі мешканців Бидгоща –
майстрів, підприємців, діячів – переплітаються з розвитком місцевої промисловості
та ремесла * www.ludzieitechnika.pl

Водонапірна вежа * Музей водопостачання * музейна експозиція, що розповідає
про історію місцевих водопроводів та каналізаційних систем * документи, фотографії,
обладнання давніх ванних кімнат та навіть фрагменти дерев’яних труб першого
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водопроводу XVI століття * оглядовий майданчик * тел. +48 882 050 656

Кафедральний собор святих Миколая і Мартіна * найстаріша
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Для дітей
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Цікаві скульптури
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Цікаві місця

Бидгощський скарб * знайдений в 2018 році в підлозі Собору * майже

Той, хто переходить через ріку * присвячена приєднанню Польщі
до ЄС * автором скульптури є Єжи Кендзьора * скульптура підтримує
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рівновагу завдяки тому, що центр ваги знаходиться під линвою

Музичний ігровий майданчик * його обладнання відповідає
характеру Району музики, тому, крім традиційного устаткування, тут ви
знайдете музичні інструменти, такі як туби, ксилофони та барабани

Лучниця

частина центру * пристань і оренда обладнання для водного спорту і
відпочинку * чотири відділення Окружного музею: Археологічні колекції,
будинок Леона Вичулковського, Галерея сучасного мистецтва та
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Європейський центр грошей з презентацією Бидгощського скарбу

Фонтан «Потоп»

Мисленцінек * найбільший міський парк у Польщі * всього в 5 км від
центру (можна дістатися трамваєм, який рухається у напрямку Ліс Гданьський)
* Ботанічний сад * Загублений світ та Макросвіт * лунапарк та мотузковий
парк * зоопарк * вейк-парк * гірськолижний спуск * www.myslecinek.pl

такого типу в Польщі * Парк ім. Казимира Великого

Район музики * один із найчарівніших та найтихіших куточків Бидгоща
* парк з безліччю скульптур видатних композиторів * досконала архітектура
та об’єкти культурної спадщини * фонтан з електронним керуванням
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форсунками в ритм музики * музичний ігровий майданчик

500 монет та 200 артефактів з XVI / XVII століття * тепер вони є експонатом в
Європейському центрі грошей на Млинарському острові

Водні велосипеди * байдарки * на річці Брда в центрі Бидгоща
* Прокат на пристані на Млинарському острові * przystanbydgoszcz.pl
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Макет стародавнього Бидгоща

* поруч із амфітеатром коло
старовинних Зерносховищ * на ньому ви знайдете декілька будівель, яких вже не
існує: ратушу та Костел єзуїтів на Старому Ринку, невеликий романський костел,
міські ворота та Бидгощський замок

Family Park * центр сімейних розваг з численними атракціонами * 52 321 69 55
Папугарня * кілька десятків видів папуг та інших дрібних птахів * +48 570 826 802

* це робота берлінського митця Фердинанда Лепке, створена,
ймовірно, у 1908 р. * заможний банкір Луї Аронсон придбав її в 1910 р.
і з тих пір радує наступні покоління жителів Бидгоща та туристів * Парк
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ім. Яна Кохановського
* цей вражаючий фонтан, автором якого є Фердинанд
Лепке, був встановлений у цьому місці в 1904 р. і викликав захоплення до
1943 р., коли скульптури були конфісковані для військових цілей * сьогодні
ретельно реконструйована композиція, яка зображає сцену з біблійного
потопу, знову стала одним з найвеличніших і найкрасивіших фонтанів 2

Пан Твардовський * з’являється кілька разів на день під акомпанемент
музики у вікні кам’яниці на Старому Ринку, неподалік від місця, де, за
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легендою, жив чорнокнижник під час візиту до Бидгоща в 1560 році

Млинарський острів * зелений анклав у місті * найбільш відвідувана

Селанка * «місто-сад» у Бидгощі, яке характеризується великою
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кількістю зелені та цікавою архітектурою, зокрема віллами
Старий канал Бидгоща

* чарівне місце для прогулянок біля води,
особливо восени * навчальна стежка * фонтани * велосипедні
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доріжки * Музей Бидгощського каналу * старовинні шлюзи

Баржа Лемара * є водночас технічною пам’яткою та символом
надзвичайно важливої частини історії Бидгоща, пов’язаної з річковим
транспортом *, інтер’єр нагадує місце життя та роботи бидгощських
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шкіперів
Автографи Бидгоща

* розміщені на вулиці Длуга * це спосіб
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вшанування людей, які були важливими постатями в житті міста

будівля у Бидгощі (II половина XV ст.) * інтер’єр вражає надзвичайним
багатством кольорів * найважливішою пам’яткою мистецтва в соборі є
прекрасна пізно-готична ікона Богородиці з трояндою * ul. Farna 2
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Базиліка * найбільший храм у Бидгощі * збудована за зразком римського
Пантеону * споруджена у 1925-1939 роках * залізобетонний купол
17
діаметром 40 м * адреса: Aleja Ossolińskich 2

Зерносховища над річкою Брда * три старовинні будівлі на вул.
Гродзькій, де знаходиться Окружний музей * побудовані наприкінці XVIII ст.
* найважливіший символ Бидгоща, зображений на логотипі міста *
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тел. +48 52 5859974

Бидгощські мурали * під час прогулянки варто звернути увагу на
стіни будівель Бидгоща * у центрі можна знайти багато картин, найвідоміші
з яких - «Пітер Пен», «Сніданок майстрів» або «Самовизначення»
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