Ruszyły paszporty turystyczne 2018!
Tweetnij
W Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej odebrać można „Paszport Turystyczny”. Akcję, już po raz siódmy,
organizuje Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna i Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego.
Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc to nieskończone możliwości poznawania naszego województwa. W 7.
edycji Paszportu wrócimy do Twoich ulubionych miejsc, wskazując przy tym nowe, nieodkryte atrakcje i ciekawostki.
Przekonasz się, że wielokrotnie przemierzane, pozornie znajome trasy, wciąż kryją warte poznania zakaMARKI. Urzekną
Cię ruiny zamków o niezwykłych historiach, szlacheckie dworki, wiejskie sanktuaria, miejscowe legendy, regionalna
kuchnia i ludzie z pasją, przywracający pamięć o tym, co ważne, cenne i wyjątkowe. Każde miejsce w naszych
Konstelacjach może być Twoim przystankiem. Nie zawsze w pełni dostępnym, ale na pewno wartym uwagi.
Zachęcamy, byś z tegorocznej książeczki paszportowej czerpał inspirację i często zaglądał na nasz serwis internetowy,
gdzie znajdziesz informacje o możliwościach zwiedzania atrakcji. Zapoznaj się z kalendarzem regionalnych wydarzeń. Weź
udział w naszym konkursie. Specjalnie dla Ciebie utworzyliśmy nowe miejsca, w których możesz zdobyć pieczątkę.
Zapraszamy w podróż po Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach dobrych miejsc!
Podróżując z tą papierową książeczką lub mobilną aplikacją przez całe lato można poznać najciekawsze zakaMARKI
regionu i brać udział w wydarzeniach organizowanych na terenie całego województwa. Na najaktywniejszych czekają
nagrody.

W tym roku odwiedzając wszystkie punkty „pieczątkowe” można zebrać na karcie konkursowej aż 51 stempli. W ten sposób
organizatorzy zachęcają, by odkrywać nawet najmniejsze zakaMARKI kujawsko-pomorskich Konstelacji dobrych miejsc (tak
nazywamy miejsca, które pozostają w cieniu znanych atrakcji). W książeczce jest ich aż 118. Aby wziąć udział w konkursie i
mieć szansę na atrakcyjne nagrody, na karcie muszą się znaleźć pieczątki potwierdzające pobyt w minimum trzech z
dziewięciu proponowanych konstelacji - tras podróży.
Więcej informacji tutaj.
„Paszport Turystyczny” to również nazwa aplikacji na urządzenia mobilne, którą można pobrać za darmo w Google Play. Za
każdym razem, gdy odwiedzimy miejsce znajdujące się na paszportowej liście, otrzymamy wirtualną pieczątkę i punkty,
które również uprawniają do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły tutaj.
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