SZLAKI TURYSTYCZNE
SZLAKI ROWEROWE
2014-04-17

Ze względu na różnorodność folklorystyczną, historyczną i kulturalną powiatu chojnickiego, znajduje się tu bardzo dużo atrakcji turystycznych: muzeów
regionalnych, pałaców, dworów i zamków, domów podcieniowych, budowli sakralnych, itp. Stwarza to okazję do poprowadzenia wielu interesujących szlaków
rowerowych. Poszczególne twory przyrody lub ich skupienia o szczególnych walorach przyrodniczych bądź o charakterze zabytkowym, które uznawane są za
pomniki przyrody są przeważnie trudno dostępne i dotrzeć można do nich tylko pieszo lub na rowerach. Ponieważ krajobraz powiatu obok dużej liczby jezior
charakteryzuje też obfitość lasów, sprzyja to uprawianiu turystyki, a leśne trasy rowerowe z reguły poprowadzone są wzdłuż malowniczych jezior i dolin
rzecznych.

Czerwony szlak „Kaszubskiej Marszruty”
2014-04-17

Prowadzący z Charzyków do Czerska czerwony szlak to być może najciekawszy dla turystów odcinek „Kaszubskiej Marszruty”. Trasa o
małej trudności ciągnie się wzdłuż dróg lokalnych po żwirowej, asfaltowej i betonowej nawierzchni przez jedne z najatrakcyjniejszych
obszarów powiatu chojnickiego. Wybierając czerwony szlak, rowerzyści przemierzając lasy borów tucholskich miną na swojej drodze
liczne jeziora, doliny rzek, miejscowości wypoczynkowe, a także zaznajomią się ze sztuką i kulturą kaszubską. Ze względu na długość
trasy warto podzielić ją na dwa dni.

Żółty szlak „Kaszubskiej Marszruty”
2014-04-17

Pomimo, że żółty szlak prowadzi podobnie jak czerwony z Charzyków do Czerska, to ich jedynym wspólnym odcinkiem jest 10 km część pomiędzy
Chociñskim Młynem a Drzewiczem. Szlak otacza Park Narodowy „Bory Tucholskie” prowadząc rowerzystów przez lasy Zaborskiego Parku Krajobrazowego na
zachodnim brzegu jeziora Charzykowskiego, a dalej lewym brzegiem rzeki Brdy do Rytla i wzdłuż drogi krajowej do Czerska. Ten najdłuższy, prawie 70
kilometrowy szlak „Kaszubskiej Marszruty” na pewno zadowoli turystów pragnących nasycić się naturą regionu jak i chcących dowiedzieć się o historii regionu.

Zielony Szlak „Kaszubskiej Marszruty”
2014-04-17

Zielony szlak „Kaszubskiej Marszruty” to propozycja jednodniowej wycieczki, którą można przebyć z Męcikału do Mylofu na odcinku 25 kilometrów bądź
przedłużyć ją o 18 kilometrów przemierzając odcinek z Chojnic (42,8 km). Głównym motywem szlaku są atrakcje związane ze zlokalizowanymi w okolicach
trasy rzekami oraz jeziorami połączonymi strugami, które upiększają krajobraz za wschodnią granicą Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Trasa z Mylofu do
Chojnic gwarantuje dodatkowe atrakcje architektoniczne ze strony największego miasta regionu, a także miejscowości w pobliżu Powałek.

Czarny szlak „Kaszubskiej Marszruty” (Pętla Konarzyñska)
2014-04-17

Czarny szlak „Kaszubskiej Marszruty” to propozycja krótkiej, kilkugodzinnej wycieczki rowerowej tzw. Pętlą Konarzyñską, rozpoczynającą się i koñcząca w
osadzie kaszubskiej Chociñski Młyn. Łatwa trasa o asfaltowej nawierzchni oraz płaski obszar zwiększają przyjemność podróży szlakiem ciągnącym się
wzdłuż lokalnych dróg przez pola, lasy i słabo zamieszkane wsie po zachodniej stronie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Cisza, związana z małym
natężeniem ruchu i otaczającą naturą oraz zlokalizowane na trasie jeziora i dolina rzeki Chociny są największymi atutami Pętli Konarzyñskiej.

Szlak Bydgoszcz – Chojnice (niebieski, BY 6001n)
2014-04-17

Malownicze leśne tereny Powiatu Chojnickiego to idealne miejsce na rowerowe wyprawy.

Szlak Tuchola - Chociñski Młyn (BY 7001s)
2014-04-17

Malownicze leśne tereny Powiatu Chojnickiego to idealne miejsce na rowerowe wyprawy.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE
2014-04-17

Piesze szlaki powiatu chojnickiego skupiają się w rejonie Chojnic i Jeziora Charzykowskiego oraz na terenie Parku Narodowego Borów Tucholskich. Ponadto
część pieszych tras towarzyszy ciekom, jak to ma miejsce w przypadku rzeki Brdy, jej kanału oraz rzeki Zbrzycy. Długość szlaków jest bardzo zróżnicowana.
Część z nich to trasy rzędu 40-60 km. Są to szlaki: Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego, Rzeki Zbrzycy, Brdy (odcinek pomorski), Zaborski i Strugi Siedmiu
Jezior. Inne natomiast, takie jak szlak Wielkiego Kanału Brdy, im. Jana Karnowskiego, to szlaki krótkie lub bardzo krótkie względnie wyłącznie łącznikowe.
Szlaki powiatu chojnickiego liczą łącznie około 300 km. Z większości szlaków pieszych mogą korzystać również rowerzyści.

Szlak Brdy - BY 202 n
2014-04-17

Jeden z najdłuższych szlaków pieszych w Borach Tucholskich. Zaczyna się w Konarzynach, skąd w obrębie Zaborskiego Parku Krajobrazowego prowadzi
przez środkowy – jeziorny bieg rzeki Brdy.

Szlak Strugi Siedmiu Jezior - BY 2061z
2014-04-16

Szlak zielony Strugi Siedmiu Jezior zaczyna się w Charzykowach, gdzie znajduje się siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie” i Zaborskiego Parku
Krajobrazowego. Szlak związany jest ze Strugą Siedmiu Jezior, jednym z dopływów Jeziora Charzykowskiego. 85% powierzchni zlewni Strugi objęta jest
najwyższą formą ochrony

Szlak Zaborski - BY 2056z
2014-04-16

Szlak zielony zaczyna się w stolicy Ziemi Zaborskiej – Brusach, przy dworcu PKP. Dworzec kolejowy w Brusach znajduje się na trasie linii kolejowej Chojnice –
Kościerzyna, której uruchomienie nastąpiło w 1902 r. Turysta wędrujący szlakiem Zaborskim będzie miał możliwość zwiedzania Kręgów Kamiennych oraz
drewnianego kościoła z połowy XVII w. w Leśnie

Szlak Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego - BY 2016 c
2014-04-16

Wędrówkę szlakiem Kaszubskim im. Juliana Rydzkowskiego rozpoczynamy w Chojnicach przy Bramie Człuchowskiej, w której to obecnie mieści się Muzeum
Historyczno - Etnograficzne.

Szlak im. Józefa Bruskiego - BY2060y
2014-04-16

Szlak im. Józefa Bruskiego prowadzi przez wzgórze morenowe Wolność (206 m n.p.m.), które porośnięte jest przez lasy bukowe. Las Wolność szczególnie
atrakcyjne prezentuje się wczesną wiosną, kiedy kwitną geofity: zawilce, przylaszczki, złoć żółta i ziarnopłon wiosenny.

Szlak "Wielkiego Kanału Brdy"
2014-04-17

Niezbyt długi szlak na południowo-zachodnim krañcu województwa pomorskiego i w jego sąsiedztwie, w przeważającej części w gminie Czersk. Jego trasę
wyznacza bieg Wielkiego Kanału Brdy, największej w Borach Tucholskich budowli hydrotechnicznej, powstałej w XIX w., a mającej na celu okresowe
nawadnianie łąk. Szlak prowadzi wzdłuż środkowego odcinka kanału począwszy od letniskowej wsi Rytel.

Szlak Partyzantów AK
2014-04-17

Szlak wiedzie przez lasy w kierunku zachodnim, prowadząc nas przez bogate w jeziora okolice Kręgu i Ostrowitego.

Szlak Łącznikowy - BY 2063s
2014-04-17

Czarny szlak Łącznikowy w całości przebiega przez teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Szlak Kasztelañski
2014-04-17

Ciekawy szlak turystyczny, którego trasa biegnie przez leśne rejony Borów Tucholskich w okolicy wsi Rytel oraz rolniczymi, interesująco ukształtowanymi
krajobrazowo terenami Pojezierza Krajeñskiego tzw. „Kosznajderii”; na koniec dociera do zalesionej doliny Kamionki

Szlak im. Jana Karnowskiego - BY 2024s
2014-04-16

Szlak prowadzi z Charzyków, wzdłuż brzegu Jeziora Charzykowskiego do Starego Młyna. Dalej w kierunku jeziora Niedźwiedź do Chojniczek. Szlak
doskonale nadaje się na krótkie spacery, zwłaszcza dla pragnących wyrwać się z codziennego zgiełku letniskowej wsi Charzykowy. Na południowym brzegu
jeziora Niedźwiedź znajduje się zwyczajowe miejsce do kąpieli.

SZLAKI WODNE
2014-04-18

Dobrze rozwinięta sieć wodna Polski sprzyja rozwojowi turystyki kajakowej. W powiecie chojnickim odnajdziemy doliny rzeczne ze szlakami wodnymi o
wybitnych walorach turystycznych. Rzeka Brda i Wda mają statut szlaków kajakowych o znaczeniu międzynarodowym.

BEZPIECZEÑSTWO NA WODZIE
2014-04-18

Dekalog bezpieczeñstwa w turystyce kajakowej

Co zabrać na spływ kajakowy?
2014-04-18

Informacje praktyczne w co wyposażyć sie wyjeżdżając na kilkugodzinne lub kilkudniowe spływy kajakowe.

Szlak Brdy
2014-04-18

Brda należy do najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych szlaków kajakowych w Polsce. Nadaje się znakomicie dla osób, które dobiera zaczynają swoją
przygodę z kajakiem.

Szlak Zbrzycy
2014-04-18

Zbrzyca jest uważana za najpiękniejszy dopływ Brdy.

Szlak Chociny
2014-04-18

Rzeka tysiąca mostków.
Chocina nazywana „rzeka tysiąca mostków” prowadzi przez Jezioro Karsiñskie do Swornychgaci, gdzie łączy się z Brdą. Malownicze krajobrazy zachwycają
wszystkich kajakarzy.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE
2013-07-16

Ścieżki przyrodnicze, dydaktyczne czy edukacyjne pozwalają wybrać się na kilkugodzinną, zazwyczaj dość ciekawą wycieczkę do
lasu lub nad jezioro, po nieznanym nam terenie.

Ścieżka przyrodnicza "Dolina Kulawy"
2013-07-16

Ścieżka ta znajduje się w północnej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w dolinie rzeki Kulawy, na północ od wsi Laska. Trasę
jej wytyczono wzdłuż rzeki, głównie przez sosnowe bory porastające zbocza doliny i przylegające do niej łąki. Przejście całej ścieżki
zajmuje około 3 godzin.

Ścieżka lichenologiczno-kulturowa w Leśnie
2013-07-16

Ścieżka położona jest 2 km od wsi Leśno na południe od jeziora Leśno Dolne. Znajduje się tam cmentarzysko z kręgami kamiennymi.

Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza w Kokoszce
2013-07-16

Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza została wyznaczona, aby przedstawić niektóre gatunki ptaków w powiązaniu ze siedliskami, w
których bytują. Zlokalizowana jest w okolicach szosy Chociñski Młyn-Swornegacie - w odległości ok. 2 km od Swornychgaci.

LETNIA AKADEMIA PRZYRODNICZA
2018-04-25

Są to bezpłatne wyprawy piesze dla wszystkich zainteresowanych po Parku Narodowym „Bory Tucholskie” wraz z przewodnikiem. Długość tras ok. 6-10 km

