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TRASY
ROWEROWE

Bulwarami nad Brdą
trasa zielona,
ok. 5 km, 40 minut

Przez parki miejskie
i Śródmieście
trasa niebieska,
ok. 3,5 km, 45 minut,
do Myślęcinka + 1h

Do Starego Miasta
trasa czerwona,
ok. 2,5 km, 30 minut
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Bulwarami nad Brdą

Przez parki miejskie i Śródmieście

Do Starego Miasta

(trasa zielona, ok. 5 km, 40 minut)

(trasa niebieska, ok. 3,5 km, 45 minut,
do Myślęcinka + 1h )

(trasa czerwona, ok. 2,5 km, 30 minut)

Spacerowa trasa wzdłuż bulwarów nad Brdą.
Idealna na przejażdżkę w słoneczne popołudnie.
Hotel opuszczamy kierując się w lewo w stronę Ronda
Jagiellonów, po którym przechodzimy na wprost,
a następnie jedziemy w kierunku Brdy. Przy rzece
skręcamy w lewo i następnie bulwarami dojeżdżamy do
Mostu Pomorskiego. Po podjechaniu na niego
przekraczamy Brdę i w okolicach Ronda Toruńskiego
po drugiej stronie rzeki skręcamy w prawo w dół
w kierunku parku (nie w „ślimak” – zjazd do marketu!).
Alejką dojeżdżamy do Hali Sportowo –
Widowiskowej „Łuczniczka”. Następnie trzymając
się drogi po prawej stronie torów tramwajowych,
kierujemy się w stronę centrum Bydgoszczy, mijając po
drodze kluby wioślarskie. Dojeżdżając do Mostu
Bernardyńskiego podjeżdżamy pod niego i skręcamy
w prawo w kierunku Ronda Jagiellonów i hotelu.

Trasa prowadzi przez parki do najważniejszych
atrakcji bydgoskiego Śródmieścia. Można ją
rozszerzyć o przejazd do Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku w Myślęcinku.
Po opuszczeniu hotelu skręcamy w prawo, żeby po 100
m skierować się w ulicę Moczyńskiego, a następnie
między blokami dojechać do Parku Witosa.
Parkowymi alejkami jedziemy w kierunku ulicy
Markwarta i Ronda Ossolińskich. Dojeżdżamy
do efektownego budynku Bazyliki Mniejszej. Dalej
Alejami Ossolińskich jedziemy do najbliższego
skrzyżowania, gdzie skręcając w lewo wjeżdżamy
w ulicę Wyspiańskiego i nią dojeżdżamy do
malowniczej dzielnicy Sielanka. Opuszczamy ją ulicą
Reymonta i następnie kierujemy się do Parku
Kochanowskiego i tzw. dzielnicy muzycznej.
W okolicy tej znajduje się Filharmonia Pomorska
i szkoły muzyczne wszystkich stopni. Przez park
jedziemy w kierunku Alei Mickiewicza, przy których
mijamy gmach Teatru Polskiego. Alejami dojeżdżamy
do ulicy Gdańskiej. W tym miejscu możemy skierować
się w prawo, w stronę Myślęcinka – jednego
z największych parków miejskich w Polsce – około
4 km jazdy prosto wzdłuż ulicy Gdańskiej. Żeby wrócić
do hotelu skręcamy w lewo i podążamy ulicą Gdańską
aż do wąskiej ulicy Parkowej, w którą skręcamy w lewo.
Docieramy do Parku Kazimierza Wielkiego, przez
który dojeżdżamy do ulicy Jagiellońskiej. Następnie
w lewo w kierunku Ronda Jagiellonów, pod którym
przechodzimy, kierując się w lewo, w stronę hotelu.

Krótka trasa, która pozwala dotrzeć do centrum
bydgoskiego Starego Miasta oraz na Wyspę Młyńską
– pełne uroku miejsce, które w ostatnich latach
przeszło niezwykłą przemianę.
Z hotelu kierujemy się w kierunku Ronda Jagiellonów.
Przeprowadzamy rower pod rondem i kierujemy się
w stronę Brdy. Przejeżdżamy pod mostem i dalej
bulwarami w kierunku starówki. W okolicy gmachu
Opera Nova przekraczamy Brdę mostkiem
i wjeżdżamy na Wyspę Młyńską. Warto tu zatrzymać
się na chwilę, żeby zapoznać się z ekspozycjami
Muzeum, które znajdują się w większości budynków
mieszczących się na Wyspie. Wyspę Młyńską
opuszczamy ulicą Mennica i udajemy się w kierunku
S t a re g o Ry n k u – h i s t o r y c z n e g o c e n t r u m
średniowiecznej Bydgoszczy. Po obejrzeniu
okolicznych zabytków opuszczamy rynek ulicą
Mostową i dojeżdżamy do charakterystycznych
spichrzy – jednego z symboli Bydgoszczy. Przy
spichrzach skręcamy w ulicę Grodzką. Na jej końcu
kierujemy się w stronę rzeki i przejeżdżamy pod
Mostem Bernardyńskim. Następnie podjeżdżamy na
most i kierujemy się w prawo w kierunku Ronda
Jagiellonów, a następnie hotelu.
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