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            Nadwiślański Park Narodowy 
 

                    HONORUJEMY BYDGOSKĄ KARTĘ SENIORA 60 +  

 

Termin :  dowolny 

Włoki–   wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, 

w powiecie bydgoskim, w gminie Dobrcz..W latach 1975-1998 miejscowość należała 

administracyjnie do województwa bydgoskiego. We wsi znajduje się  barokowy 

kościół. Wieś Włóki położona jest około 15 kilometrów na północ od Bydgoszczy 

przy trakcie gdańskim. 

Topolno–  wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, 

w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz, gdzie znajduję się bogato wyposażony  w 

Kościół  Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny zbudowany w 1681-1683. 

 

W programie zwiedzania m.in.:  

- najstarszy w powiecie bydgoskim drewniany kościół we Włókach, który 

 został wzniesiony w 1699 roku na miejscu średniowiecznej świątyni. Świątynia 

wybudowana jest na niewielkim wzniesieniu i wykonana z drewna w konstrukcji 

zrębowej, z kwadratową wieżą z dzwonnicą. 

- zespół pałacowo- barokowy w Topolnie  będący siedzibą Zgromadzenia Sióstr 

Pasterek, to pozostałość po jednej z najstarszych rezydencji polskich w 

Prusach Zachodnich. Pałacyk wraz z dworskimi zabudowaniami wzniesiony został w 

1891 roku przez ówczesnego właściciela miejscowości.  

- Barokowy kościół parafialny w Topolnie , który został wybudowany w latach 1681-

1683. 

- Góra św. Rocha w Topolnie gdzie u jej podnóża zobaczyć można źródło  

- Grodzisko Talerzyk w Topolnie, będące wczesno- średniowieczną osadą 

wzniesioną na przełomie X/XI w  

- Podcieniowy Dom w Chrystkowie w której od 1996 znajduje się ośrodek 

dydaktyczno - muzealny Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i 

Nadwiślańskiego 

- Dawny Młyn i skansen w Grucznie  

 

Cena: 120 zł (kalkulacja przy grupie 45 uczestników) 

 
 

Cena zawiera:  

- transport autokarem o podwyższonym standardzie – wyjazd z Bydgoszczy  -

opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW 

- obiad na trasie  

  

Cena nie zawiera:  

Biletów wstępów  do zwiedzanych obiektów 
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