
Zaproszenie na aktywne wczasy w Bory Tucholskie i Kociewie 

z PTTK Katowice we wrześniu 2023 roku

Organizator: Górnośląski Oddział PTTK w      Katowicach

Prowadzący: Alicja Majer - Przewodnik Katowice Guide

Termin: 9-16 września 2023 r.
Cena: Normalny 2370 PLN, Ulgowy - 2360,00 zł /członkowie PTTK z opłaconą składką/. Na 
wstępy i przewodników lokalnych należy przeznaczyć ok. 200 zł

Bory Tucholskie - jeden z największych kompleksów borów sosnowych - jeziora, wydmy, 
torfowiska, bogactwo flory i fauny. Kociewie - łagodna kraina nad Wisła, Wdą i Wierzycą, gościnna
ziemia z niepowtarzalnymi krajobrazami, dziedzictwem kulturowym i oryginalna kulturą ludową

CENA OBEJMUJE:

- przejazd autokarem klasy turystycznej (bez WC – 50, 30 lub 19 miejsc)
- noclegi w ośrodku w Borach Tucholskich: pokoje 2-3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: obiadokolacje, śniadania,
- opieka pilota - przewodnika podczas trwania imprezy,
- ubezpieczenie – Signal Iduna,
- opłaty drogowe, parkingi,
- podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE:

- program jest ramowy, kolejność punktów programu może ulec zmianie.
Na wstępy i przewodników lokalnych należy przeznaczyć ok. 200 zł

PROGRAM:

09 września 2023 r. (sobota)

Godz. 7.00 wyjazd z Katowice, Al. Korfantego, przystanki ZTM przed Hotelem Katowice - 
przejazd do ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Tleń , na trasie zwiedzanie:

 
Ciechocinek



– Ciechocinek – uzdrowisko na Kujawach - spacer po parku zdrojowym, tężnie solankowe

]  
Tleń - wiadukt kolejowy nad rzeką Wda

ok. 18.00 Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

10 września 2023 r. (niedziela)

Godz. 8.30 śniadanie, wyjazd na wycieczkę
- Swornegacie - Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego, spacery nad rzeką Brdą
- Park Narodowy Borów Tucholskich - szlaki piesze, punkty widokowe,

]  

Jezioro Charzykowskie - rejs statkiem TUR

- Charzykowy - miejscowość wypoczynkowa nad jeziorem Charzykowskim, siedziba Parku 
Narodowego Bory Tucholskie. Spacery lub rejs statkiem (tylko przy dobrej pogodzie).
- Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg



11 września 2023 r. (poniedziałek)

Godz. 8.30 śniadanie, odpoczynek w kociewskich Borach Tucholskich, u ujścia Prusiny do Wdy – 
spacery z kijkami, pomniki przyrody, plaża nad Jeziorem Mukrz

]  

Jezioro Mukrza

- Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg

12 września 2023 r. (wtorek)

Godz. 8.30 śniadanie, wyjazd na wycieczkę:

]  

Katedra w Pelpinie

- Pelpin – dawne opactwo Cystersów - gotycka Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP, 
Muzeum Diecezjalne z jedynym w Polsce egzemplarzem Biblii Gutenberga.
- Gniew - Wzgórze Zamkowe z dawną twierdzą zakonu krzyżackiego z XIIIw. (obecnie Hotel 
Zamek Gniew), Pałac Marysieńki zbudowany przez Jana III Sobieskiego (obecnie hotel), Plac 
Grunwaldzki z zabytkowym ratuszem, gotycki kościół parafialny Św. Mikołaja
- Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

13 września 2023 (środa)

Godz. 8.00 śniadanie, wyjazd na wycieczkę:
- Tczew - największe miasto Kociewia, zwiedzanie: Muzeum Wisły oraz spacer z przewodnikiem – 
starówka, kościół farny w stylu nadwiślańskiego gotyku, park miejski, Most Tczewski.



- Starogard Gdański - królewskie miasto nad Wierzycą, stolica Kociewia – rynek Starego Miasta, 
gotycka Fara św. Mateusza
- Grodzisko Owidz i Muzeum Mitologii Słowiańskiej – zwiedzanie z przewodnikiem 
zrekonstruowanego XI-wiecznego grodziska Polan i odkrywanie pradawnych wierzeń.
- Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

14 września 2023 r.  (czwartek)

Godz. 8.00 śniadanie, wyjazd na wycieczkę do Torunia

]  

Toruń - pomnik Mikołaja Kopernika

- Toruń  - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: objazd i spacer po średniowiecznym Starym 
Mieście (UNESCO): Kościół Mariacki, Rynek Staromiejski, Dom Kopernika, mury obronne, 
spichrze, Droga Królewska, Katedra Świętojańska; Żywe Muzeum Piernika; czas wolny.
- Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

15 września 2023 r.  (piątek)

Godz. 8.30 śniadanie, wyjazd na wycieczkę do Parku Narodowego Bory Tucholskie

e  

Bory Tucholskie



– Tuchola – miasto nad Brdą, siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Muzeum Borów 
Tucholskich.

 

Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi

- Chojnice - rynek z ratuszem, gotycka Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Brama Człuchowska
- Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

16 września 2023 (sobota)

Godz. 8.00 śniadanie, przejazd do Katowic, na trasie zwiedzanie:
- Świecie - pozostałości zamku krzyżackiego, rynek Starego Miasta, neogotycki Kościół św. 
Andrzeja Boboli
- Powrót do Katowic w godzinach popołudniowych.

UWAGI:

- Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków 
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
- O przebiegu trasy decyduje pilot na miejscu
- Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
- Termin wpłaty decyduje o miejscu w autokarze


