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„Polskie Marki Turystyczne” to innowacyjny projekt powstały w ramach współpracy Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polskiej Organizacji Turystycznej w celu stworzenia i promocji regionów turystycznych.

turystycznej, co owocuje profesjonalizacją zarządzania turystyką na poziomie lokalnym. Pomyślna i skuteczna realizacja działań ma zapewnić większe zainteresowanie turystów,
podnieść frekwencję odwiedzających i wydłużyć ich czas
pobytu w danym regionie.

Obecne działania marketingowe w polskiej turystyce skoncentrowane są głównie na poszczególnych atrakcyjnych turystycznie obiektach, miastach lub województwach. Na mapie
promocji polskiej turystyki brakuje jednak oferty skupiającej
graniczące, a często nawet konkurujące ze sobą lokalne organizacje turystyczne. Projekt „Polskie Marki Turystyczne” ma na
celu zainicjowanie współpracy ponad podziałami i stworzenie
jednostki o silnym wizerunku, która będzie odpowiedzialna za
zarządzanie i promowanie danego regionu turystycznego.

Uczestnicy-zarządcy marek turystycznych, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje zostali podzieleni na dwie
kategorie: „Polska Marka Turystyczna” (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania
i promocji marką turystyczną) oraz „Polska Marka Turystyczna – kandydat” (uczestnik, który potrzebuje wsparcia
doradczo-eksperckiego w spełnieniu ww. wytycznych).
Wszyscy zakwalifikowani otrzymują dostęp do zapewnionego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wsparcia
w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego,
organizacji audytów, wizyt studyjnych czy uczestnictwa
w badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych.

W ramach projektu tworzone są warunki dla kooperacji organizacji turystycznych, samorządów i podmiotów branży
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Laureaci z tytułem „Polska Marka Turystyczna”, korzystają
również ze wsparcia Polskiej Organizacji Turystycznej w prowadzeniu działań promocyjnych, m.in. z obniżonego kosztu
udziału w branżowych targach w kraju i za granicą oraz w wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji materiałów
promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla przedsiębiorców i potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy.
W I naborze do projektu tytuł „Polska Marka Turystyczna”
otrzymali: Beskidy, Kraina Lessowych Wąwozów, Lublin,
Śląsk Cieszyński, Toruń.

wodność. Status Polskiej Marki Turystycznej ma gwarantować spójne działania marketingowe, jednolitą wizualizację, wspólną stronę internetową zawierającą informacje
o ciekawych destynacjach, rozwiązaniach pakietowych
ułatwiających organizację podróży i pomysłach na spędzanie wolnego czasu dostosowanych do różnych potrzeb. Ta
forma prezentacji i promocji regionu ma zachęcać turystów
do przyjazdu, a także wybudzić ich zaufanie i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Powodzenie inicjatywy, jaką jest
„Polska Marka Turystyczna” otworzy dalsze możliwości rozwoju turystycznego danego regionu i pozwoli na jeszcze
lepsze wykorzystanie jego potencjału w przyszłości.

Tytuł „Polska Marka turystyczna – kandydat” otrzymali: Jura
Krakowsko-Częstochowska, Mazury Zachodnie, Puszcza Białowieska, Szlak Wokół Tatr, Zamość, Ziemia Świętego Krzyża.
Znak „Polska Marka Turystyczna” ma stać się prestiżowym
certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i nieza-

5

BE SK I DY
fot. R.Soliński

fot. R.Soliński
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Gęsta sieć schronisk i dobrze oznaczone trasy o różnym stopniu trudności sprawiają, że w Beskidach wędrować może
każdy. Szlaki można pokonywać pieszo, ale również biegając
czy uprawiając nordic walking. Rodziny z dziećmi z łatwością
dojdą do pierwszego schroniska, a długodystansowcy mogą
od schroniska do schroniska wędrować tygodniami. Tylko od
Ciebie zależy czy wejdziesz na popularny szlak, czy będziesz
w ciszy wędrował po ustronnych ścieżkach.
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fot. R.Soliński

eskidy stanowią jedno z najbardziej urokliwych i najchętniej odwiedzanych pasm górskich w Polsce.
Od lat przyciągają amatorów pięknych widoków,
długich wędrówek i aktywnego wypoczynku. Urzekające
krajobrazy z jednej, niebanalne i często ekstremalne atrakcje
z drugiej strony zachwycają turystów o każdej porze roku.
Dzięki świetnemu skomunikowaniu z Polską i całą Europą,
Beskidy są popularnym celem zarówno krótkich wycieczek,
jak i dłuższych urlopów. Do największych miast regionu tj.
Bielsko-Biała, Żywiec bez problemu można dojechać koleją
czy samochodem. W Beskidy można również dolecieć - region znajduje się w pobliżu aż trzech międzynarodowych
lotnisk - Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice i Ostrava.

fot. D. Juranek

Beskidy to nie tylko piesze wycieczki, coraz większą popularnością cieszą się też trasy rowerowe. Przebojem ostatnich
lat są trasy enduro, te wąskie, wyprofilowane i kręte jednokierunkowe ścieżki o różnym stopniu trudności czekają na
rowerzystów w Bielsku-Białej, Szczyrku, Zawoi. Sezon na rower w Beskidach trwa cały rok!

fot. D. Juranek

Zimą Beskidy zaspokoją nawet najbardziej wygórowane
wzmagania pasjonatów białego szaleństwa, oferując kilkaset kilometrów atrakcyjnych tras zjazdowych na licznych
stokach narciarskich oraz trasach przeznaczonych do uprawiania narciarstwa biegowego. Głównymi ośrodkami narciarskimi są: Szczyrk, Wisła, Korbielów i Istebna.

fot. Szczyrk Mountain Resort

Beskidy to średniej wysokości góry porośnięte lasami,
z wieloma halami, na które w ostatnich latach powraca tradycyjny wypas owiec.
Wędrując szlakami można podziwiać różnorodną roślinność, zmieniającą się wraz ze zdobywaną wysokością.
W najwyższych partiach wśród kosodrzewiny i łąk wysokogórskich rozpościerają się piękne panoramy, które można
podziwiać m.in. ze szczytu Skrzycznego, Pilska czy Babiej
Góry, zwanej Królową Beskidów. Beskidzkie lasy wciąż są
królestwem dzikiej zwierzyny. Przy odrobinie szczęścia
w Babiogórskim Parku Narodowym można wypatrzeć przebiegające rysie, wilki i niedźwiedzie.

fot. M. Rychły

Region ten ma też do zaoferowania wypoczynek nad wodą
– jeziora Żywieckie oraz Międzybrodzkie to ulubione miejsca rekreacji wodnej mieszkańców regionu.
fot. B. Pregler
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fot. K.Gogler

Do zwiedzania zachęcają ponad to okoliczne miejscowości.
Największym miastem regionu jest Bielsko-Biała, za sprawą
pięknej architektury i doskonałego zaplecza kulturalnego
określane mianem „Małego Wiednia”, warto zawitać także do
Żywca, czy Suchej Beskidzkiej.

fot. Ł. Kałwa

Beskidy są wyjątkowe nie tylko ze względu na piękno gór. To
także wciąż kultywowane tradycje i ludzie z silnym poczuciem tożsamości lokalnej. W uroczych beskidzkich wsiach
i miasteczkach spotkać można wciąż żywy i autentyczny
folklor. To co w innych regionach ogląda się już jedynie w zaaranżowanych skansenach, w Beskidach jest codziennością.
Wciąż kultywowane obrzędy, wypas owiec na halach, misterne rękodzieło, lokalne specjały przygotowywane zgodnie
z wielowiekowymi recepturami. Do tego drewniana architektura, która jest nieodzownym elementem beskidzkich
krajobrazów – stare, kilkusetletnie kościółki, malowane chaty,
przydrożne kapliczki zachowane do naszych czasów stanowią unikatowe dziedzictwo.

fot. R.Soliński
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ze zbiorów Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”

K RAI NA
LES S OW YC H
WĄWOZÓW

ze zbiorów Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”
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Na odwiedzających czekają kilometry tras wędrówkowych
i nordic walking, które wiodą przez najbardziej malownicze
wąwozy jakimi są Korzeniowy Dół, Plabanka, Kwaskowa Góra
czy Norowy Dół. Dobrze utrzymane trasy oraz oznakowanie
pozwalają na korzystanie z nich i odkrywanie o każdej porze roku. Miłośników aktywnego wypoczynku mile zaskoczy
ponadto wiele widokowych ścieżek rowerowych łączących
najbardziej atrakcyjne miejsca regionu. Wiodące przez krainę rzeki: spokojna Chodelka oraz majestatyczna Wisła, dają
możliwość podziwiania uroków okolicy w trakcie spływów
kajakowych. Ofertę uzupełniają szlaki przejażdżek konnych
oraz możliwość wypoczynku w siodle i hipoterapii w stajniach w Kęble, Łąkach, Wojciechowie i Kraczewicach. Turyści
mogą korzystać z przejażdżek konnych wozami, bryczkami
i zimowych kuligów połączonych z ogniskiem. Gdy warunki pogodowe sprzyjają, pasjonaci sportów zimowych mają
również do dyspozycji naśnieżane stoki narciarskie z wyciągami w Rąblowie, Kazimierzu Dolnym i Parchatce.
ze zbiorów Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”

raina Lessowych Wąwozów położona jest w zachodniej części województwa lubelskiego, a jej
nazwa nawiązuje do największego w Europie
skupiska lessowych wąwozów. Na 1 km kwadratowy przypada ich tu aż 10 km. Najbardziej znanymi destynacjami
turystycznymi są: zabytkowy Kazimierz Dolny, określany
jako perła polskiego renesansu, uzdrowiskowy Nałęczów
i tętniące życiem kulturalnym Puławy. Region nie zwalnia
tempa przez cały rok, zachwycając obfitującą w unikatowe
atrakcje ofertą turystyczną.
ze zbiorów Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”
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Turystów, którzy poszukują wyjątkowych zabytków zachwyci różnorodność stylów architektonicznych. Zamki, pałace
i dwory, świątynie i miejsca kultu maryjnego oraz muzea
świadczą o bogatej przeszłości i wielokulturowości regionu.
Gratką dla sympatyków fotografii będą malownicze punkty
widokowe, jednym z nich jest Wzgórze Albrechtówka, z którego rozpościera się wspaniały widok na Wisłę, Zamek w Janowcu oraz na Górę Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym.
Podczas pobytu warto uczestniczyć w cyklicznie organizowanych wydarzeniach, festiwalach i jarmarkach, które
uatrakcyjniają pobyt w Krainie Lessowych Wąwozów. Dużym zainteresowaniem cieszą się Warsztaty Sztuki Kowalskiej
w Wojciechowie, Balonowe Mistrzostwa Świata w Nałęczowie czy Filmowy Festiwal „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym.

Dla rodzin z dziećmi przygotowane są parki rozrywki i place zabaw, ścieżki dydaktyczne i ornitologiczne. Szlak Żelaza
i Kowalskich Tradycji w Wojciechowie, Muzeum Przyrodnicze i Muzeum Minerałów w Nowym Gaju, czy też Kamieniołomy np. w Kazimierzu Dolnym lub w Nasiłowie zainteresują
zarówno najmłodszych jak i dorosłych.
Szeroką paletę atrakcji wzbogaci podróż Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową. Podczas przejazdu podziwiać można
Parki Krajobrazowe: Kazimierski i Wrzelowiecki, a także rezerwaty przyrody, które chronią rzadko występujące gatunki ptaków i roślin, np. „Rezerwat Krowia Wyspa” i „Chodelski
Obszar Chronionego Krajobrazu”.
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ze zbiorów Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”

Kraina Lessowych Wąwozów to doskonałe miejsce na spokojny wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych
i pensjonatach, wyciszenie w sielskim klimacie i rozsmakowanie się w regionalnej kuchni. Restauracje na Szlaku Karpia
w Opolu Lubelskim pozwolą zaznać zróżnicowanej lokalnej
kuchni, która zachwyci bogactwem tradycyjnych polskich
potraw, jak również specjalnościami kuchni światowej,
m.in.: kaukaskiej, żydowskiej, włoskiej i japońskiej. Jeśli dobre jedzenie, to też dobre wino. Odwiedzając winnice „Las
Stocki” czy „Solaris” skosztujemy szlachetnych trunków i poznamy wiele ciekawostek związanych z uprawą winorośli.
Pobyt w Krainie Lessowych Wąwozów to także możliwość
całorocznego korzystania z szerokiej palety zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych oraz diagnostyki medycznej
w nowoczesnych ośrodkach SPA&WELLNES. W sanatorium
w Nałęczowie, oprócz programów zdrowotnych i rekreacyjnych, zaznać można walorów nałęczowskich wód źródlanych znanych od XVIII wieku.
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ze zbiorów Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Kraina Lessowych Wąwozów”

ze zbiorów Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”

Kraina Lessowych Wąwozów to przede wszystkim
różnorodność krajobrazowa i przyrodnicza oraz unikatowość
terenu a dogodne położenie komunikacyjne zachęca do wielu
kolejnych odwiedzin w tym wspaniałym regionie.
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LU BL I N

fot. Urząd Miasta Lublin

fot. Urząd Miasta Lublin

fot. Urząd Miasta Lublin

fot. Urząd Miasta Lublin
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fot. Urząd Miasta Lublin
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UBLIN, MIASTO INSPIRACJI – to motto zdradza wiele
o wyjątkowości Lublina, nie tylko jako centralnego
ośrodka aglomeracji lubelskiej. Charakteryzujący się
oryginalną, dobrze zachowaną architekturą Lublin nazywany jest też „Małym Krakowem” a w swojej historii był krótko
dwukrotnie stolicą Polski i do dziś zachwyca bogactwem
niezwykłych zabytków, licznych muzeów, klimatycznych
uliczek oraz tajemnic skrywanych w murach starych kamienic. Siedemsetletnia historia miasta i jego wielokulturowość
oraz kreatywność i gościnność mieszkańców zachęcają do
zatrzymania się tutaj na dłużej.

Zdecydowanie najpiękniejsza część Lublina to wpisane
na listę Pomników Historii Stare Miasto, gdzie znajduje się
ponad 100 zabytków architektury z różnych epok. W jego
sercu dumnie prezentuje się Trybunał Koronny wraz z wartą odwiedzenia, niespełna 300-metrową, słynną trasą podziemną, powstałą z połączenia XVI i XVII-wiecznych piwnic.
Na całej trasie ustawione są makiety miasta, przedstawiające historię Lublina. Chcąc natomiast spojrzeć na współczesny Lublin i jego piękną panoramę z góry, warto wspiąć
się po 207 stopniach na taras widokowy Wieży Trynitarskiej,
stanowiącej najwyższy punkt miasta. Dodatkową atrakcją
będzie mieszczące się w neogotyckiej dzwonnicy Muzeum
Archidiecezjalne, gdzie zobaczymy różne przedmioty użytku religijnego, ikony, rzeźby, a nawet sarkofagi.
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fot. Urząd Miasta Lublin

Punktem na mapie Lublina, którego nie wolno pominąć
jest Zamek Lubelski. Obecnie znajduje się tam Muzeum
Narodowe w Lublinie. W jego bogatych zbiorach zobaczyć
można obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” czy stół z odbitą
legendarną „czarcią łapą”. Donżon i Kaplica Trójcy Świętej
z unikalnymi w skali Europy freskami bizantyjsko-ruskimi to
także miejsca wyjątkowe i godne poznania.

fot. Urząd Miasta Lublin
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Lublin może poszczycić się mianem wyjątkowo kulturalnego miasta, ponieważ rokrocznie odbywa się tutaj ponad 30 festiwali i wydarzeń kulturalnych. „Noc Kultury”,
„Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”,
„Carnaval Sztukmistrzów” to jedne z najbardziej popularnych wydarzeń, które przeistaczają ulice, zaułki i place Lublina w magiczną przestrzeń artystyczną. Na sierpniowym
Jarmarku Jagiellońskim zachwycą nas natomiast kramy
z rękodziełem i sztuką ludową. Tradycyjne rzemiosło i ludowe tradycje poznamy udając się także do Muzeum Wsi
Lubelskiej – jednego z największych skansenów w Polsce,
który jest nie lada atrakcją dla rodzin z dziećmi i pasjonatów historii.

fot. Urząd Miasta Lublin

fot. Urząd Miasta Lublin

fot. Urząd Miasta Lublin

fot. Urząd Miasta Lublin
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Kulturowy i kulinarny rausz, w który wprawi nas Lublin,
odreagujemy pozwalając sobie na spacer w Ogrodzie
Saskim lub odpoczynek i rekreację nad Zalewem Zemborzyckim. Miłośnicy rowerów mogą skorzystać z licznych
ścieżek rowerowych wzdłuż Bystrzycy i dookoła zalewu.
W mieście znajduje się także nowoczesny kompleks basenów Aqua Lublin ze strefą SPA, który sprzyja relaksowi po
długich godzinach zwiedzania.

Oprócz atrakcji kulturalnych, Lublin ma do zaoferowania
wyjątkowe specjalności lokalnej kuchni, z których
najsłynniejszy to cebularz. Ta wywodząca się z kuchni
żydowskiej przekąska jest pszennym plackiem pokrytym
pokrojoną w grubą kostkę cebulą i posypanym makiem.
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Do skorzystania z tak różnorodnej oferty turystycznej, kulturalnej oraz gastronomicznej Lublina nie trzeba długo zachęcać. Charakter tego miasta pozwoli na odkrywanie go
w sposób nieoczywisty i nietuzinkowy i z pewnością dostarczy wielu niepowtarzalnych inspiracji.
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ŚLĄSK
CIE S Z YŃSK I
fot. Szczyrk Mountain Resort
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Śląsk Cieszyński to niezwykłe połączenie walorów przyrodniczych, bogatej kultury ludowej górali śląskich, silnego poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców oraz ciekawej,
piastowskiej i habsburskiej historii. Niepodważalną atrakcją
regionu są niewątpliwie góry Beskidu Śląskiego, które przyciągają turystów przez cały rok. Do najbardziej znanych
szczytów górskich należą Skrzyczne, Klimczok, Barania Góra,
Czantoria, Stożek i Równica.

ląsk Cieszyński to historyczna kraina, mieszcząca się
w granicach dawnego księstwa cieszyńskiego, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska i skupiona wokół miasta Cieszyn, regionu Beskidu Śląskiego oraz
rzek Olzy i Wisły.

32

33

Jedna z najstarszych miejscowości na terenie Śląska Cieszyńskiego to Ustroń, słynny nie tylko jako miasto uzdrowiskowe, ale również znakomite miejsce wypadowe na
beskidzkie szlaki. To tutaj zaczyna się najdłuższy szlak w polskich górach, zwany Głównym Szlakiem Beskidzkim (ok. 496
km). Będąc w Ustroniu warto przespacerować się na ulicę
Daszyńskiego, przy której możemy natknąć się na wielki,
ponad trzystuletni porośnięty bluszczem dąb.

Stolicą i głównym centrum Śląska Cieszyńskiego jest oczywiście Cieszyn, którego zwiedzanie można rozpocząć od
wyciągnięcia z portfela banknotu dwudziestozłotowego.
Na jego rewersie znajduje się wizerunek ulokowanego właśnie w Cieszynie, najcenniejszego zabytku Śląska Cieszyńskiego – czyli romańskiej Rotundy św. Mikołaja z XI wieku,
jednej z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Polsce. Na
uwagę zasługuje również Wieża Piastowska, która jest zarazem najlepszym punktem widokowym na miasto i okolice
oraz Wieża Ostatniej Obrony z XIII wieku, jak również Pałac
Myśliwski – rezydencja Habsburgów z XIX wieku oraz budynki Browaru Zamkowego Cieszyn.
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Kolejna obok Ustronia znana miejscowość położona w regionie Beskidu Śląskiego to usytułowana u stóp Baraniej
Góry Wisła. Zwiedzić w Wiśle należy przede wszystkim
zameczek myśliwski Habsburgów z XIX wieku, Muzeum
Spadochroniarstwa, Galerię Adama Małysza czy Muzeum
Beskidzkie, mieszczące się w dawnej karczmie z 1795 roku.
Zimą Wisła to zdecydowanie mekka dla narciarzy, snowboardzistów, a także fanów skoków narciarskich i odbywającego się tutaj corocznie Pucharu Świata.
Udając się dalej na południe dotrzemy do Trójwsi Beskidzkiej, składającej się z miejscowości Jaworzynki, Koniakowa
i Istebnej. Wszystkie trzy są typowymi miejscowościami góralskimi, w których do dziś kultywuje się lokalne tradycje.
Ponadto znajduje się tu centrum narciarstwa biegowego.
Przełęcz Kubalonka to prężny ośrodek sportowy dysponujący jednymi z najbardziej nowoczesnych tras biegowych
w całej Europie. Koniaków słynie z kolei ze swojej koronki.
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Śląsk Cieszyński to fascynujący region, który przyciągnie
uwagę zarówno ofertą rekreacyjną jak i historycznym
charakterem oraz bogatą tradycją i różnorodną regionalną
kuchnią. Dodatkowym atutem będzie ponadto jego
transgraniczny potencjał. W okresie letnim organizowany jest
szereg imprez, festiwali i wydarzeń kulturalnych zarówno po
polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy. Na turystów czekają
tu zatem zróżnicowane, interesujące i wartościowe atrakcje
oraz wiele niezapomnianych wrażeń.
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TORU Ń

fot. Ł. Klimkiewicz

Krzywa wieża to zdecydowanie nie jedyny powód, dla którego warto odwiedzić Toruń. Przede wszystkim jest to miejsce
dla pasjonatów średniowiecznej historii, ale również gotyckiej, renesansowej i barokowej architektury, którą podziwiać
można tu na niemal każdym kroku.
Obowiązkowo należy zobaczyć Średniowieczny Zespół
Miejski wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W jego skład wchodzą: Stare Miasto, Nowe Miasto i ruiny
zamku krzyżackiego.

C

hcesz runąć? TO RUŃ! – te słowa według legendy
miała skierować Wisła do toruńskiej „Krzywej wieży”
i tym samym przyczynić się do nadania miastu jego
nazwy. Sama wieża nie tylko nie runęła, ale po dziś dzień
chyli się ku brukowanym uliczkom starówki i przyciąga co
roku tysiące turystów.
fot. S. Kowalski
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Będąc w Toruniu, koniecznie udajmy się do Dworu Artusa
– monumentalnego gmachu, w którym dziś mieści się siedziba Centrum Kultury a niegdyś odbywały się huczne biesiady patrycjatu wielkich miast pruskich.
Obowiązkowym punktem na mapie Torunia są atrakcje
astronomiczne, w końcu Toruń jest miastem Kopernika,
dlatego warto zacząć od pamiątkowego zdjęcia pod jego
pomnikiem. Następnie można udać się do Planetarium oraz
do jego dawnego domu będącym dziś interaktywnym muzeum. W podtoruńskich piwnicach działa natomiast Obserwatorium Astronomiczne UMK z największym w tej części
Europy radioteleskopem.
Poza Mikołajem Kopernikiem, miasto upamiętniło także
innych znanych i zasłużonych torunian. Odznaczone słynną „katarzynką” współczesne nazwiska jak np. Małgorzata
Kożuchowska, Leszek Balczerowicz, Grażyna Szapołowska,
Bogusław Linda czy Janina Ochojska znajdziemy w Piernikowej Alei Gwiazd.

Pierniki to najsłynniejszy toruński produkt, stąd odnajdziemy go w nazewnictwie wielu lokalnych atrakcji. Toruń pachnie tym przysmakiem od stuleci, odwiedźmy zatem jedno
z muzeów piernika, poznajmy jego historię i związane z nim
tradycje oraz weźmy udział w warsztatach wypieku.
Również miłośnikom wydarzeń kulturalnych, dobrej kuchni
i bogatego życia nocnego Toruń będzie miał bardzo wiele do
zaoferowania. Repertuar kulturalny obejmuje przedstawienia
teatralne, koncerty muzyki klasycznej, i popularno-rozrywkowej, występy gwiazd międzynarodowego formatu oraz
wystawy światowej sławy artystów, które rokrocznie obejrzeć można w Centrum Sztuki Współczesnej. To właśnie tu
odbywają się Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”,
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Camerimage czy Jazz
Od Nowa Festival. Wyjątkową atrakcją jest Międzynarodowy
Festiwal Światła, Bella Skyway Festival. Na kilka dni toruńska
starówka zamienia się wówczas w baśniową scenerię niezwykłych spektakli światła i dźwięku. Niezależnie od pory
roku, miasto i jego liczne kawiarnie, restauracje i letnie ogródki tętnią życiem do późnych godzin nocnych.
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Toruń to niewątpliwie wyjątkowe miejsce na mapie Polski.
Obecnie jest to atrakcyjny ośrodek akademicki, gospodarczy i turystyczny, który zachował swoją autentyczność
i oryginalność sprzed wieków i po dziś dzień jest jednym
z najważniejszych pomników historii powszechnej, rozwoju architektury, kultury i sztuki – to właśnie z tego powodu
warto dołączyć do grona milionów turystów rokrocznie odwiedzających Toruń.

fot. M. Litwin

Nową ikoną Torunia jest Centrum Kulturalno-Kongresowe
Jordanki, które przyciągnie uwagę ciekawą formą architektoniczną i zachwyci oryginalną salą koncertową. By ją zobaczyć w pełnej okazałości, najlepiej wybrać się na jeden
z licznych koncertów repertuarowych – od klasyki po jazz,
rock czy pop.
W Toruniu ponadto nie zabraknie możliwości by spędzić
czas wśród natury i cieszyć się pięknem przyrody. Do dyspozycji jest ok. tysiąc hektarów terenów zielonych, w tym
lasów, parków, skwerów oraz terenów dzikich, jak np. Kępa
Bazarowa – wyspa wiślana z rezerwatem przyrody. Niezwykle popularnym miejscem odpoczynku na łonie natury
są również: Park Miejski z popularną wśród mieszkańców
Martówką oraz Barbarka – duży kompleks leśny i ośrodek
edukacji ekologicznej, wyposażony w infrastrukturę rekreacyjno-sportową.
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