CZERNIKOWO – Witowąż –
Pokrzywno – Wilcze Kąty –
Zabłocie – Trakt Nowożytny –
Nowogródek – jezioro Zacisze –
Osówka – CZERNIKOWO
Czerwona trasa rowerowa wiodąca pośród
pięknych, ciekawych miejsc gminy Czernikowo,
liczy ok. 30 km. Atrakcje szlaku to urocza przyroda,
przepiękne widoki, liczne zabytki.

TORUŃ – Mała Nieszawka –
Wielka Nieszawka – Cierpice –
Gniewkowo – Parchanie –
INOWROCŁAW
Zielony szlak liczy 52 km i
przebiega kompleksami leśnymi gminy Wielka
Nieszawka. Na trasie mamy okazję zobaczyć dawny
zbór mennonicki w Małej Nieszawce oraz
podziwiać piękno natury jakie prezentuje Puszcza
Bydgoska.

TORUŃ – Papowo Toruńskie –
Zakrzewo – Tylice – Folsąg –
Morczyny – Mirakowo –
ZALESIE
Trasa liczy około 20 km i przebiega
przez gminę Łysomice i Chełmża. Podczas
wycieczki możemy podziwiać piękne zespoły
dworsko-parkowe, kościółki, a także odpocząć nad
jeziorem Chełmżyńskim lub jeziorem Grodno. Szlak
został oznakowany kolorem czerwonym.

TORUŃ – Barbarka – Olek –
Zamek Bierzgłowski –
Bierzgłowo – Łążyn – Słomowo –
Siemoń – Unisław – Chełmno –
Tuchola – CZERSK
60 km trasa zielona ukazuje nam uroki gmin
Łubianka oraz Łysomice: pomniki przyrody,
krzyżacki zamek, gotyckie kościoły, osadę leśną
oraz liczne zabytkowe zabudowy.

TORUŃ – Przysiek – Czarne
Błoto – Zarośle Cienkie –
Rzęczkowo – Skłudzewo –
B o l u m i n – Wa ł d o w o –
Ostromecko – BYDGOSZCZ

TORUŃ – Lubicz – Jedwabno –
Młyniec – Golub–Dobrzyń –
Brodnica – RADOMNO

Trasa
niebieska licząca 51 km przeplata się
częściowo ze szlakiem czarnym - „fortecznym”.
Podczas wyprawy docieramy do Martwej Wisły,
będącej częścią starorzecza Wisły. Podziwiamy
stawy przysieckie, malownicze lasy gminy Zławieś
Wielka oraz zespoły dworsko-parkowe.

Na trasie niebieskiego szlaku rowerowo, w obrębie
miasta Torunia i powiatu toruńskiego mamy okazję
zobaczyć m. in. południową część toruńskiej
starówki, XIX-wieczny Fort Św. Jakuba, zespoły
dworsko-parkowe, rezerwat przyrody „Rzeka
Drwęca”, jak również zespół starych młynów.

TORUŃ – Olek – Różankowo
– Piwnice – Lulkowo –
Ostaszewo – Sławkowo –
Mirakowo – Zalesie – Zelgno –
Dźwierzno – Zajączkowo –
Wąbrzeźno – Radzyń
Chełmiński – GRUDZIĄDZ
Szlak w całej swej okazałości liczy około 82 km.
Na trasie oznaczonej kolorem niebieskim
podziwiamy m. in. dawne posiadłości ziemskie,
rezerwat przyrody ”Las Piwnicki”,
Obserwatorium Astronomiczne UMK.

TORUŃ – Czerniewice
Brzoza – Karczemka
Otłoczyn – Ciechocinek
Raciążek – Nieszawa
WŁOCŁAWEK

–
–
–
–

Szlak ogólnopolski w kolorze czerwonym,
liczący w obrębie powiatu około 63 km ukazuje
nam walory przyrodnicze gminy Wielka
Nieszawka.

TORUŃ – Papowo Toruńskie
Koniczynka – Lipniczki –
Turzno – Gronówko – Jezioro
Kamionki – Gronowo –
MŁYNIEC
Szlak żółty pozwala poznać
najważniejsze zabytki i walory przyrodnicze
gminy Łysomice. Całkowita długość trasy
wynosi 28 km.

Informacja Turystyczna
PTTK Oddział Miejski
im. Mariana Sydowa w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Piekary 41,
tel.: (056) 622-29-21
om.pttk@gmail.com

POWIAT
TORUŃSKI

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6,
87-100 Toruń
tel.: (056) 662-88-88, fax.: (56) 662-88-89
promocja@powiattorunski.pl

Nad jezioro na rowerze
Powiat promuje rowery jako zdrowy
i ekologiczny środek transportu oraz wycieczki
rowerowe, które są najlepszym sposobem na
aktywne poznawanie walorów naszego
regionu. Jesteśmy liderem projektu
partnerskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa
na drogach publicznych poprzez
wybudowanie dróg rowerowych”, w ramach
którego powstaje 70 kilometrów nowych tras
dla rowerzystów, prowadzących nad nasze
jeziora: od małych leśnych oczek w Osieku
i Dzikowie, aż po szóste pod względem
wielkości w województwie Jezioro
Chełmżyńskie. Jest to inwestycja
o szczególnym znaczeniu dla regionu,
współfinansowana przez UE, Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 85%
całości środków).

ZWIEDZAJ NA ROWERZE

www.powiattorunski.pl

