
Bydgoski Festiwal Muzyczny              Jesień

Wielka Wioślarska o Puchar Brdy

Festiwal Prapremier

Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych Mózg Festival

Bydgoszcz Jazz Festival

Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u źródeł”

Grudzień: Jarmark Świąteczny

Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej ETHNIESY          Wiosna

Festiwal Filmów Animowanych „Animocje”

Bydgoski Festiwal Operowy 

Europejska Noc Muzeów 

Drums Fusion

Bydgoski Festiwal Wodny Ster na Bydgoszcz                Lato

Bydgoskie Impresje Muzyczne

Rzeka Muzyki w Bydgoszczy

Enea Bydgoszcz Triathlon

Woda Bydgoska

Ocean Lava Triathlon Polska 

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy

Wybrane wydarzenia

Spacery z przewodnikiem

Doskonała okazja by poznać historie ciekawych miejsc, a także 
posłuchać legend oraz anegdot * maj - sierpień * start przy centrum 
informacji turystycznej * spacery m.in. po Starym Mieście i Śródmieściu 
* szczegóły: www.visitbydgoszcz.pl

Aplikacja mobilna
Oficjalny mobilny przewodnik po Bydgoszczy * opis 
atrakcji turystycznych * trasy zwiedzania * kalendarz 
wydarzeń * rozkład komunikacji miejskiej * informacje  
o mieście

Organizatorzy turystyki
Biuro Turystyki Visite.pl * zwiedzanie Bydgoszczy * przewodnicy 
turystyczni * gry miejskie * podróże motywacyjne * tel. 52 52 14 796

PTTK „Szlak Brdy” * przewodnicy turystyczni * tel. 602 286 717

Walkative! * spacery z przewodnikiem * www.freewalkingtour.com/bydgoszcz/

Uranos * spływy kajakowe * tel. 669 323 033

Activitas * spływy kajakowe * tel. 669 331 114

Bydgoskie Kajaki * spływy kajakowe * tel. 790 224 226

Wiking * spływy kajakowe * 608 47 77 48

Informacja turystyczna
Bydgoskie Centrum Informacji * podpowiemy Ci jak ciekawie 
spędzić czas w naszym mieście * przedstawimy informacje dotyczące 
zabytków, atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i ciekawych wydarzeń, 
które odbywają się w Bydgoszczy * pamiątki z Bydgoszczy * przewodniki, 
albumy, mapy, a także gry miejskie * sklep.visitbydgoszcz.pl * sezonowa 
wypożyczalnia rowerów

ul. Batorego 2 (przy Starym Rynku)
tel. +48 52 340 45 50
info@visitbydgoszcz.pl
www.visitbydgoszcz.pl

11/2021

Bydgoszcz 
na weekend

Zwiedzaj taniej 
z Bydgoską Kartą Turysty

szczegóły na
karta.visitbydgoszcz.pl
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Najważniejsze atrakcje
Turystyczne rejsy tramwajem wodnym * od maja do września 
kilka razy dziennie * główny przystanek przy Rybim Rynku * Słonecznik  
I i II to nowoczes   ne, napędzane energią słoneczną jednostki, które na pokład 
zabrać mogą 28 osób * bilety na rejs warto kupić z wyprzedzeniem 
przez Internet * szczegóły na www.visitbydgoszcz.pl

Exploseum * połączone podziemnymi tunelami budynki należące 
w latach 1939-1945 do koncernu DAG Fabrik Bromberg * miejsce 
nieludzkiej pracy ponad 40 000 pracowników przymusowych produkujących 
nitroglicerynę, trotyl i proch bezdymny * 10 km od centrum * tel. +48 52 58 
59 741 * exploseum.pl

Muzeum Mydła i Historii Brudu * interaktywna podróż przez dzieje 
czystości, brudu i mydlarstwa * warsztaty własnoręcznego wykonywania 
pachnącego mydełka * sklep z ekologicznymi kosmetykami *  
tel. (52) 515 70 15 * ul. Długa 13-17 * www.muzeummydla.pl

Zabytkowe linie turystyczne * lipiec - sierpień * obsługiwane m.in. 
legendarnymi „Ogórkami” oraz tramwajami typu „N” oraz Herbrand

Młyny Rothera * zrewitalizowany kompleks budynków z XIX wieku *  
w samym sercu miasta, na Wyspie Młyńskiej * bogaty program wydarzeń 
kulturalnych * widok na centrum miasta z tarasu na dachu budynku * 
mlynyrothera.pl

Wieża ciśnień * Muzeum Wodociągów * ekspozycja opowiadająca 
o dziejach lokalnych wodociągów i kanalizacji * dokumenty, fotografie, 
wyposażenie dawnych łazienek, a nawet fragmenty drewnianych  
rur pierwszego wodociągu z XVI wieku * punkt widokowy *  
tel. +48 52 373 27 23 * ul. Filarecka 2

Katedra Bydgoska pw. św. Mikołaja i św. Marcina * najstarszy 
budynek w Bydgoszczy (II połowa XVw.) * we wnętrzu zaskakuje 
niezwykłe bogactwo koloru * najważniejszym zabytkiem sztuki w 
Katedrze jest przepiękny późnogotycki obraz Madonny z Różą * ul. Farna 2

Spichrze nad Brdą * trzy zabytkowe budynki przy ul. Grodzkiej są 
siedzibą Muzeum Okręgowego *zbudowane pod koniec XVIII w. * są 
najważniejszym symbolem Bydgoszczy, umieszczonym w logo miasta * tel. 
52 5859974

Ciekawe miejsca
Wyspa Młyńska * zielona enklawa w centrum miasta * najchętniej 
odwiedzany zakątek miasta * przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego * 
Park Kultury * cztery oddziały Muzeum Okręgowego: Zbiory Archeologiczne, 
Dom Leona Wyczółkowskiego, Galeria Sztuki Nowoczesnej oraz 
Europejskie Centrum Pieniądza z prezentacją Skarbu Bydgoskiego

Myślęcinek * największy park miejski w Polsce * zaledwie 5 km od 
centrum (dojazd tramwajem w kierunku Las Gdański) * Ogród Botaniczny * 
Zaginiony Świat i Makroświat * lunapark i park linowy * ZOO * wakepark * 
stok narciarski * www.myslecinek.pl

Dzielnica Muzyczna * jeden z najbardziej urokliwych i spokojnych 
zakątków Bydgoszczy * park pełen rzeźb przedstawiających wybitnych 
kompozytorów * doskonała architektura oraz obiekty służące kulturze 
* fontanna ze sterowanymi elektronicznie dyszami w rytm muzyki * 
muzyczny plac zabaw

Sielanka * kompleks miasta-ogrodu w Bydgoszczy, charakteryzujący 
się obfitością zieleni oraz ciekawą architekturą willową

Stary Kanał Bydgoski * urokliwe miejsce spacerów nad wodą, 
szczególnie jesienią * ścieżka edukacyjna * fontanny * ścieżki 
rowerowe * Muzeum Kanału Bydgoskiego * wypożyczalnia kajaków * 
zabytkowe śluzy 

Barka Lemara * to zarazem zabytek techniki i symbol niezwykle 
ważnej części historii Bydgoszczy związanej z transportem rzecznym * 
wnętrza przypominają wyglądem miejsce życia i pracy bydgoskich szyprów

Bydgoskie Autografy * umieszczone na ulicy Długiej * są formą 
uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Bydgoszczy

Bazylika * największa świątynia w Bydgoszczy * zaprojektowana 
na wzór rzymskiego Panteonu * wzniesiona w latach 1925-1939 * 
żelbetowa kopuła o średnicy 40m * Aleja Ossolińskich 2

Bydgoskie murale * podczas spaceru warto zwrócić uwagę na 
ściany bydgoskich budynków * w centrum znajdziemy wiele malowideł, 
z których najbardziej znane to „Piotruś Pan”, „Śniadanie Mistrzów” czy 
„Samookreślenie”

Ciekawe rzeźby
Przechodzący przez rzekę * upamiętnia wejście Polski do UE * 
autorem rzeźby jest Jerzy Kędziora * rzeźba utrzymuje równowagę dzięki 
przeniesieniu środka ciężkości poniżej liny

Łuczniczka * to dzieło berlińskiego artysty Ferdynanda Lepckego stworzone 
zapewne w 1908 r. * zamożny  bankier Louis Aronsohn zakupił ją w 1910 r.  
i od tamtego czasu zachwyca kolejne pokolenia bydgoszczan i turystów 
* park. im. Jana Kochanowskiego

Fontanna Potop * ten efektowny wodotrysk autorstwa Ferdynanda Lepckego 
stanął w tym miejscu w 1904 r. i budził zachwyt do 1943r. gdy rzeźby uległy 
konfiskacie na cele wojenne * dziś, wiernie zrekonstruowana kompozycja, 
nawiązująca do biblijnego potopu, ponownie stała się jedną z ajokazalszych 
i najpiękniejszych tego typu fontann w Polsce * Park im. Kazimierza ielkiego

Mistrz Twardowski * pojawia się kilka razy dziennie przy akompaniamencie 
muzyki w oknie kamienicy nr 15, przy Starym Rynku, niedaleko miejsca gdzie, 
według legendy, mieszkał czarnoksiężnik podczas wizyty  
w Bydgoszczy w 1560 roku

Dla dzieci
Gry turystyczne * doskonały sposób na poznanie Bydgoszczy, szczególnie 
gdy podróżujemy z dziećmi * Szyfr Twardowskiego * Strzała Łuczniczki * Kod 
Rejewskiego * questy * dostępne w centrum informacji turystycznej

Muzyczny plac zabaw * jego wyposażenie nawiązuje do charakteru 
Dzielnicy Muzycznej, dlatego znaleźć tu można, oprócz tradycyjnych sprzętów, 
również instrumenty muzyczne, jak na przykład tuby, ksylofony czy bębenki

Rowery wodne * kajaki * na Brdzie w centrum Bydgoszczy * 
wypożyczalnia w przystani na Wyspie Młyńskiej * przystanbydgoszcz.pl

Makieta dawnej Bydgoszczy * przed wejściem do zabytkowych 
Spichrzy  * znajdziecie na niej kilka nieistniejących już budynków: ratusz i 
kościół Jezuitów na Starym Rynku, mały romański kościółek, bramy miejskie 
oraz zamek bydgoski

Family Park * centrum zabaw rodzinnych z licznymi atrakcjami * 52 321 69 55

Papugarnia * kilkadziesiąt gatunków papug i innych mniejszych ptaków * 570 826 802
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