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Kraina niezależnych miast, zróżnicowanych kulturowo przestrzeni i szanujących swą historyczną
tożsamość ludzi. Kujawsko-Pomorskie wymyka się deﬁnicjom, zaskakuje i intryguje. Nie pozwala się
sobą znudzić, odkrywając wciąż nowe oblicza. Ma w swym krajobrazie meandrujące rzeki, dzikie
ostępy, piaszczyste leśne dukty, łagodne doliny, solne bogactwa, prehistoryczne osady, surowe
gotyckie mury, strzegące tajemnic baszty. Miasta o bogatym kolorycie, z rozmachem kreujące
teraźniejszość, świadome swych walorów i odważnie kreślące przyszłość. Choć nauczone
gospodarności, hołdujące technice i rzemiosłu, nie zapominają o swym, zapisanym przed wiekami w
gwiazdach, dziedzictwie.
Odkryj zakątki naszego regionu, budując własną konstelację podróży! Może być tajemnicza, jak Pałuki,
pełna przygód, jak Bory Tucholskie, fascynująca, jak Dolina Dolnej Wisły, nieodkryta, jak Bydgoszcz, w
stylu slow, jak Pojezierze Brodnickie, z ułańską fantazją, jak Grudziądz, emanująca dobrą energią, jak
nasze uzdrowiska, łagodna, jak Kociewie, sięgająca gwiazd, jak Toruń.
Mamy nadzieję, że odwiedzając nasz region, poczujesz dobrą energię, którą czerpiemy z zasobów
naszej ziemi, ale też inspirującej potęgi odległych planet i gwiazd, które jak nikt inny wciąż mamy na
oku! Połącz wybrane miejsca we własne niepowtarzalne szlaki, przemierzaj nieodkryte ścieżki i
poznawaj Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc.

„Nic piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia
wszystko co piękne”
Mikołaj Kopernik

Kosmiczna otchłań, odwieczna tajemnica wszechświata, mityczni bohaterowie gwiazdozbiorów
zrodzeni z nieprzeciętnej wyobraźni. Niebo niezmiennie fascynuje i intryguje ludzi od pokoleń. Budzi
respekt i zachwyca. Dla wielu jest źródłem romantycznych uniesień, dla niewielu – bogactwem
wiedzy. Mierzalnej, odważnej, zmieniającej bieg wydarzeń.
Nasze kopernikańskie dziedzictwo to nie tylko muzealne pamiątki po wielkim astronomie i miejsca z
nim związane (Toruń, Chełmno, Grudziądz). To przede wszystkim żywa fascynacja astronomią. W
Kujawsko-Pomorskiem działa sieć czternastu obserwatoriów astronomicznych – astrobaz. Rozsiane po
terenie województwa pozwalają młodym mieszkańcom regionu zgłębiać tajniki kosmosu i poszerzać

horyzonty. W Piwnicach pod Toruniem pracują jedne z potężniejszych teleskopów w Polsce oraz 32metrowy radioteleskop. Toruńskie planetarium imponuje nowoczesnym zapleczem. W nieodległej
perspektywie w Borach Tucholskich powstanie radioteleskop największy w Europie.
Kujawsko-Pomorskie nazywamy Astroregionem, ale jego urozmaicony, wielobarwny obraz nie jest
zapisany wyłącznie w gwiazdach. Poznaj nasze lasy, rzeki, jeziora, bogatą historię miast i sielską wieś.
Zapraszamy do tworzenia własnej opowieści o konstelacjach dobrych miejsc.

O Regionie
Język Polski
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/o-regionie
Odnośniki
[1] https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/o-regionie

