
september - oktober: Bydgoski Festiwal Muzyczny musikfestival

september: Brda Cup roddtävling

oktober: Förhandsvisningsfestivalen

oktober: Modern musik- och bildkonstfestivalen Mozg Festival

oktober / november: Bydgoszcz Jazz Festival

oktober / november: „Muzyka u zrodel” Kammarmusikfestivalen 

december: Julmarknad

mars: ETHIESY Traditions- och Folkmusikfestivalen

april - maj: Bydgoszcz Operafestivalen

april: ANIMOCJE Animerad Filmfestivalen

maj: Europeiska Natt på Museet

maj: Air Fair

maj: PKO Bydgoszcz Löpfestivalen

maj - juni: Drums Fusion

juni: Bydgoszcz Vattenfestivalen Styr mot Bydgoszcz

juni: Bydgoskie Impresje Muzyczne musikfestival

juli / augusti: Rzeka Muzyki w Bydgoszczy musikfestival

juli: Enea Bydgoszcz Triathlon

Den 15 augusti: Woda Bydgoska simtävlingar

augusti: Ocean Lava Triathlon Polska

Evenemang

Mobilapp
En offentlig mobil reseguide med information om 
Bydgoszcz * beskrivningar av turistattraktioner * 
turistrutter * evenemangkalender * tidtabell för 
kollektivtrafik * information om staden

Turistföretag
Visite.pl turistbyrå * sightseeing i Bydgoszcz * turistguider * 
stadsspel * motivationsresor * tel. +48 52 52 14 796

PTTK „Szlak Brdy” * turistguider * tel. +48 602 286 717

Walkative! Bydgoszcz * Guidade promenader * www.freewalkingtour.com

Tickeo.pl * sightseeing i Bydgoszcz * turistguider * tel. +48 730 060 810

Uranos * kajakturer * tel. +48 669 323 033

Activitas * kajakturer * tel. +48 669 331 114

Bydgoskie Kajaki * kajakturer * tel. +48 790 224 226

Wiking * kajakturer * +48 608 47 77 48

Turistinformation
Bydgoszcz Informationscentrum * vi tipsar dig om hur kan 
man spendera tid i vår stad * vi berättar om historiska monument, 
sevärdheter, inkvartering för turister samt intressanta evenemang som 
händer i Bydgoszcz * souvenirer från Bydgoszcz * reseböcker, album, 
kartor och stadsspel * cykeluthyrning för säsong 

Batorego gatan 2 (vid Gamla Torget) 
tel. +48 52 340 45 50
info@visitbydgoszcz.pl
www.visitbydgoszcz.pl
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Viktiga turistattraktioner
Kryssningar med vattenbuss * flera gånger per dag från maj till 
september * huvudstation vid Fisktorget (Rybi Rynek) * Slonecznik I och II 
är moderna, solenergidrivna fartyg som kan ta 28 personer ombord * det 
rekommenderas att köpa biljetter i förväg på nätet * för detaljerad 
information vänligen besök www.visitbydgoszcz.pl

Exploseum * byggnader som sammanlänkas av underjordiska tunnlar tillhörde 
under åren 1939 - 1945 DAG Fabrik Bromberg koncernen * platsen där över 40 
000 tvångsarbetare utförde omänskligt arbete av att tillverka nitroglycerin, trotyl 
och röksvagt krut * 10 km från centrum * tel. +48 883 366 056 * exploseum.pl

Tvål och Smuts Historia Museum * interaktiv resa genom historien 
av renlighet, smuts, och tvåltillverkning * workshoppar där man kan göra 
doftande tvål själv * butik med miljövänliga kosmetika * tel. +48 (52) 
515 70 15 * Dluga gatan 13–17 * www.muzeummydla.pl

Historiska turistrutter * juli - augusti * legendariska retrobussar samt ”N” och 
Herbrand spårvagnar 

TeH2O Vatten-, Industri- och Hantverksrutt * industri temarutt i 
Bydgoszcz som sammankopplar historien av femton platser inom området av 
staden, som är organiskt förenad med vatten * varje berättelse sammanväver 
öden av personer bosatta i Bydgoszcz - hantverkare, företagare, socialaktivister 
- med utveckling av lokal industri och hantverk * www.ludzieitechnika.pl

Vattentorn * Vattenledningsmuseum (Muzeum Wodociągow) * 
utställning som berättar om utvecklingen hos det lokala vattenlednings- och 
avloppssystemet * dokumenten, bilder, utrustning av gamla badrum, och även 
bitar av trärör från första vattenledningen från 1500-talet * utsiktsplats 
* tel. +48 882 050 656 * Filarecka gatan 1

Sankt Nikolaus och Sankt Mårten Katedral i Bydgoszcz * den äldsta 
byggnaden i Bydgoszcz (andra hälften av 1400-talet) * dess interiör överraskar med 
utomordentlig rikedom av färger * Katedralens viktigaste antikvitet är en 
vacker sengotisk målning av Madonnan med en ros * Farna gatan 2

Spannmålsmagasinen vid Brda floden * tre historiska byggnader 
på Grodzka gatan är Regionala Museets säte * byggda på slutet av 1700-talet 
* fungerar som Bydgoszcz viktigaste symbol och avbildas på stadens 
logotyp * tel. +48 52 585 9974

Anmärkningsvärda platser
Mlynska ön * gröna enklaven i staden * den mest besökta delen av 
centrum * marina och uthyrning av vattensportanordningar * fyra avdelningar 
av Regionala Museet: Arkeologiska samlingar, Leon Wyczolkowskis hus, 
Modern konstgalleri och Europeiskt Penningcentrum med uppvisning av 
den bydgoska skatten

Myslecinek  * Polens största stadspark * bara 5 km från centrum (resa 
med spårvagn i riktning mot Las Gdanski) * Botaniska trädgården * Försvunna 
världen och Mikrovärlden * nöjesparken och äventyrsparken * Zoologiska 
trädgården * wakeparken * skidpisten * www.myslecinek.pl

Musikdistriktet * en av de mest charmiga och rofyllda vrår i Bydgoszcz * 
parken fylld med skulpturer som avbildar framstående kompositörer * perfekt 
arkitektur och objekt i kulturens tjänst * fontän som styrs elektroniskt i 
takt till musiken * musiklekplats

Sielanka * trädgård-stad komplex i Bydgoszcz som kännetecknas av 
överflöd av grönska och intressant villaarkitektur 

Bydgoszcz gamla kanal * charmig promenaddestination vid vatten, 
särskilt på hösten * utbildningsrutt * fontän * cykelvägar * Bydgoszcz 
Kanalens Museum * historiska slussar

Lemars Husbåt * har inte bara historiskt värde utan symboliserar även 
en viktig del av Bydgoszcz historia, nämligen flodtransport * interiör 
påminner om levnads- och arbetsplats av bydgoska skeppare

Bydgoska Autografer * belägna på Dluga gatan * är en form av 
hyllning av de som har gjort mycket för staden

Basilikum * den största kyrkan i Bydgoszcz * utformades efter romerska 
Pantheon * byggdes under åren 1925–1939 * kupolen i stålbetong har 
en diameter på 40m * Aleja Ossolińskich 2

Bydgoska muralmålningar * det är värt att under en promenad lägga 
märke till ytterväggarna på byggnaderna i Bydgoszcz * i centrum hittar man 
många muralmålningar, de mest kända är ”Peter Pan”, ”Morgonmål för 
Mästare” eller ”Självbestämmande”

Intressanta skulpturer
Man som krossar floden * minnesmärke av Polens anslutning till EU * 
skulpturens upphovsman är Jerzy Kędziora * skulpturen håller balans tack 
vare att dess tyngdpunkt är nedanför linan

Bågskytten * ett konstverk av Ferdinand Lepcke, konstnär från Berlin, som 
troligen skapades 1908 * den förmögne bankiren Louis Aronsohn köpte den 
1910 och sedan dess gläder den generationer av invånare och turister i 
Bydgoszcz * Jan Kochanowski parken

Syndaflod fontän * denna kraftfulla fontän av Ferdinand Lepcke byggdes 
här 1904 och väckte beundran fram till 1943 då skulpturer konfiskerades för 
krigsändamål * idag är denna troget rekonstruerade komposition som anknyter 
till bibliska syndafloden ånyo en av de största och vackraste fontäner av 
den typen i Polen * Kasimir den store parken

Mästare Twardowski * dyker upp några gånger om dagen  
vid musikackompanjemang i fönstret av hus nr 15 på Gamla Torget, nära 
platsen där enligt legenden trollkarlen bodde under hans vistelse  
i Bydgoszcz 1560

Barnattraktioner
Bydgoska skatten * upptäcktes 2018 i Katedralens golv * över 500 
mynt och 200 artefakter från 1500- och 1600-talet * uppvisas i Europeiskt 
Penningcentrum på Mlynska ön

Musiklekplats * dess utrustning anknyter till Musikdistriktens karaktär, 
och där kan man hitta inte bara traditionella lekanordningar utan även 
musikinstrument, liksom tuba, xylofon eller trummor

Vattencyklar * kajaker * på Brda floden i centrum av Bydgoszcz * 
uthyrning finns i Marinan på Mlynska ön * przystanbydgoszcz.pl

Modellen över gammal Bydgoszcz * vid amfiteater nära historiska magasin 
* föreställer även byggnader som inte längre finns: rådhuset och jesuitkyrkan på 
Gamla Torget, en liten romansk kyrka, stadsportar och bydgoska slottet

Family Park * underhållningscentrum för hela familjen med många 
attraktioner * +48 52 321 69 55

Papegojvoljär * tiotals olika papegojarter och övriga mindre fåglar * +48 570 826 802
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