Leśne apartamenty
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Dawno, dawno temu, pokonany przez Napoleona król pruski Fryderyk Wilhelm III schronił się w trudno
dostępnych wówczas terenach Borów Tucholskich. Urzeczony gościnnością ubogiej ludności
zrewanżował się budową systemu kanałów rzeki Brdy oraz Łąkówki i w tych właśnie okolicach
znajdują się Leśne Apartamenty.
Największą atrakcją gospodarstwa jest położenie w środku lasu, w centralnej części Tucholskiego
Parku Krajobrazowego stanowiącego obszar Borów Tucholskich.
Unikatowość tego terenu została potwierdzona zastosowaniem specjalnej ochrony przyrody również w
skali międzynarodowej poprzez utworzenie obszaru NATURA 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków i
siedlisk) oraz rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie, w którego centrum znajdują się Leśne
Apartamenty. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 6 rezerwatów (do 8km).
W sieci ekologicznej ECONET Bory Tucholskie są określane jako obszar o znaczeniu
międzynarodowym. Żyje tu wiele rzadkich, reliktowych i chronionych gatunków roślin, grzybów oraz
zwierząt. Wiele z tych gatunków wymienianych jest na czerwonych listach gatunków zagrożonych.
W granicach domostwa można skorzystać z: placu zabaw, boiska do siatkóki i badmintona oraz z
miejsca na ognisko. A co można zobaczyć i z czego skorzystać tuż za granicami gospodarstwa?
polowanie z aparatem fotograﬁcznym, spływy kajakowe, wędkowanie
spacer malowniczą ścieżką przyrodniczą Jelenia Wyspa w Gołąbku (6km) i po Parku
Dendrologicznym - 150 gatunków drzew. na powierzchni 2,5 ha
ścieżkę przyrodniczą Dolina Rzeki Brdy (4km)
rezerwat Źródła Rzeki Stążki ze słynnymi Wodogrzmotami Krasnoludków (3,5km)
rezerwat Doliny Rzeki Brdy (2,5km)
rezerwat Jeziorka Kozie z pływającymi wyspami (8 km)
rezerwat Bagna rzeki Stążki (6km)
rezerwat Jezioro Zdręczno (5km) – ostoja lilii wodnych
rezerwat Bagno Grzybna (3km)
rezerwat Cisy nad Czerską Strugą (13km)
rezerwat Ustronie (14km)
jezioro Okierskie (2km)
jezioro Białe (3km)
jezioro Okonińskie (5km)
jezioro Krąg (12km)
Mały Kanał Brdy (1km) – bardzo polecamy spacer wzdłuż kanału, albo spływ, szczególnie dla
rodzin z małymi dziećmi
Bunkier oddziału AK „Jedliny - 102” pod dowództwem por. Jana Sznajdera „Dęba” na pomoście

nad Stążką (niebieski szlak) (2km).
Drewniany kościółek w Dąbrówce Kościelnej z 1768 r. zbudowany staraniem Macieja JantyPołczyńskiego (8km),
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okolica
Muzeum Borów Tucholskich, ul. Podgórna 3, Tuchola
Tuchola - układ urbanistyczny z XIV w. oraz fragmenty murów miejskich z XIV i XV w.
(polecamy kawiarnię Łuczniczkę z pysznymi czekoladami produkowanymi w Tucholi)
ostoja budownictwa drewnianego w miejscowości Krąg – żywy skansen z XIX w. (2 duże jeziora)
uroczysko Piekiełko - przełomowy odcinek Brdy o mającej miejscowo charakter górski
rezerwat Cisy Staropolskie w Wierzchlesie – tysiącletnie okazy cisów
rezerwat faunistyczny Czaplowisko Wysoka - kolonia czapli siwej
rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi w Odrach
Wdzydze Kiszewskie – skansen architektury kaszubskiej
Wąwóz Goły Jon niedaleko miejscowości Trzebciny (też przepiękne jezioro)
Młyn w Nadolniku - ruiny młyna wodnego zbudowanego w konstrukcji ryglowej w XIX w.
barokowy kościół w Bysławiu z 1607r.

ponad 200-letnie drewniane chałupy w Lińsku, Zielonce, Rosochate, Brzozie i Suchej

kontakt
Bielska Struga 3
89-504 Legbąd
tel.883-113-223
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www.bielskastruga.pl [7]
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