
Program wyjazdu w Bory Tucholskie w dniach 02-05 czerwca 2023 r. 

 

I DZIEŃ – 6.00 wyjazd spod hali sportowej.  

Przejazd  do Tucholi ,spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie 

średniowiecznego układu urbanistycznego miasta,wstąpimy na Plac Zamkowy 

niezmieniony od czasu lokacji miasta w 1346 roku. Pozostałością po czasach 

świetności miasta jest zachowany średniowieczny układ urbanistyczny z 

nielicznymi fragmentami dawnej zabudowy, a tutejszy rynek uznany został za 

jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych w województwie kujawsko-

pomorskim.W mieście od ponad trzydziestu lat  działa Zakład Wyrobów 

Czekoladowych ,w którym istnieje możliwość zrobienia zakupów regionalnych 

wyrobów czekoladowych, na rynku  mała przerwa na kawę i lody. 

Przejazd do Woziwody na zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej 

,wstąpimy na ścieżkę przyrodniczo-leśną -   podziwiać unikalność przyrody. 

przejazd do Chojnic :Chojnice zachowały średniowieczną zabudowę i liczne 

zabytki. Neogotyckim sercem miasta nazywany jest ratusz usytuowany w 

północnej pierzei rynku. Najstarszą zachowaną budowlą sakralną miasta jest 

Bazylika Mniejsza pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, wielokrotnie niszczona i 

stale z uporem odbudowywana. W pobliżu kościoła znajduje się baszta kościelna 

- jedna z zachowanych baszt i bram w dawnych murach miejskich. zwiedzimy 

Bazylike, Stary Rynek z zabytkowym Ratuszem Fosa, Mury Obronne, Brama 

Człuchowska. 

Przejazd  do Ośrodka Wypoczynkowego,zakwaterowanie  i obiadokolacja. 

II DZIEŃ – po śniadaniu dojazd do Chocińskiego Młyna , Muzeum Parku 

Narodowego „Bory Tucholskie zwiedzanie muzeum  i zagrody ze zwierzętami. 

Przejazd do Brus Jaglie - wieś kaszubska  położona w województwie 

pomorskim, zwiedzanie Domu Rękodzieła Kaszubskiego i Chaty Kaszubskiej 

oraz prywatnej galerii i skansenu pszczelarskiego Józefa Chełmowskiego (artysta 

ludowy ,rzeźbiarz,kaszubski Leonardo da Vinci.) 

Przejazd do Odrów – Rezerwat Przyrody Kręgi Kamienne. 

Przejazd do Mylofu – zwiedzanie zapory wodnej początku Wielkiego Kanału 

Brdy,znajduje się tu również hodowla pstrąga i smażalnia. 

Przejazd do punktu widokowego na Rytlu,zwiedzanie terenów poklęskowych z 

wichury ,która przeszła w sierpniu 2017 r przez te tereny. 

Powrót na obiadokolację i nocleg. 

III DZIEŃ – po śniadaniu przejazd  do Bytowa ,zwiedzanie XIV w zamku  

oraz innych zabytków miasta m.in. kościóła pw. św. Katarzyny, obejrzymy 

cerkiew i ceglany most kolejowy z herbami Bytowa,Prus i Pomorza. 

Przejazd do Kościerzyny,zwiedzanie Muzeum Ziemi Kościerskiej,W salach 

muzealnych prezentowana jest stała ekspozycja historii, kultury i etnografii 

regionu kościerskiego. 



dojazd do Wirt – zwiedzanie najstarszego w Polsce  ogrodu  dendrologicznego 

założonego w latach 1875-1880 . 

Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

IV DZIEŃ – po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd  do miejscowości Małe 

Swornegacie ,spacer wzdłuż Strugi 7 Jezior w Parku Narodowym Bory 

Tucholskie, do dębu BARTUŚ  i punkt widokowy na Jezioro Charzykowy , 

 przejazd do Chełmna pięknego zabytkowego miasta. Trudno wymienić 

wszystkie zabytkowe budowle tego niewielkiego miasta my obejrzymy :Mury 

Miejskie Wzniesione w XIII wieku , dwie zachowane  bramy miejskie i dwa 

punkty widokowe z których będziemy podziwiać  to urokliwe miasto.Ratusz  

jeden z najcenniejszych zabytków polskiego renesansu. Kościół Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny z XIII i XIV wieku. 

W jego wnętrzu (w srebrnym relikwiarzu o kształcie puszki) przechowuje się 

relikwie świętego Walentego, które od lat są przedmiotem kultu. Z tego też 

powodu Chełmno przyjęło tytuł “Miasta Miłości” i w okolicach Walentynek 

organizuje liczne imprezy.  

obiad i wyruszymy w drogę powrotną do Puław. 

UWAGA ! 
Czwartego dnia  po wykwaterowaniu  dla osób ,które nie będą chciały  iść na 

szlak jest możliwość wypoczynku nad nad jeziorem do czasu powrotu 

pozostałych uczestników wycieczki. Każdego dnia  istnieje możliwość 

wypożyczenia sprzętu wodnego. W naszym ośrodku są na stanie kajaki i rowery 

wodne. W oddalonej od nas około 6 kilometrów znajduje się  marina w której 

chętni mogą sobie zamówić rejs jachtem po jeziorze. 

Koszt: 840 zł/osoba. 

Cena zawiera:przejazd,opłaty drogowe i parkingowe, noclegi,pokoje 2,3 

osobowe z łazienkami ,w pokojach są ręczniki,3 śniadania w formie bufetu,3 

serwowane obiadokolacje,1 obiad w drodze powrotnej,opłaty do PNB, opłaty 

lokalnych przewodników, wszystkie wejściówki objęte programem, 

ubezpieczenie NNW. 

Przy zapisie  obowiązkowa wpłata 500 zł. 

Osoby korzystające z diet proszone są o zgłoszenie tego na 2 tygodnie przed 

wyjazdem. Proszę o zabranie okrycia przeciwdeszczowego i obuwia 

przystosowanego do pieszych wędrówek. Wszystkie trasy będziemy pokonywać 

w trybie spacerowym. 

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y 

 


