
  

  

WW  YY  CC  II  EE  CC  ZZ  KK  AA      SS  ZZ  KK  OO  LL  NN  AA  
 

DINOZAURY - KOSMOS - PIERNIKI - DRUK 
PARK DINOZAURÓW – PLANETARIUM I WYSTAWA INTERAKTYWNA – 

TORUŃ – WARSZTATY WYPIEKU PIERNIKA – MUZEUM PIŚMIENNICTWA  

I DRUKARSTWA 

 
1 dzień 

 

Pojedziemy do Solca Kujawskiego, aby zwiedzić Park Dinozaurów: przejście wraz  

z przewodnikiem ścieżką edukacyjną, wzdłuż której rozmieszczone są modele 

dinozaurów naturalnej wielkości; zwiedzanie Muzeum Ziemi z bogatą kolekcją 

skamieniałości i kości dinozaurów; lekcja muzealna – zajęcia z wykorzystaniem 

makiet, plansz i odpowiednich eksponatów mające na celu przybliżenie wiedzy  

z zakresu geografii i biologii; zabawa w parku rozrywki – placu zabaw wyposażonym 

w gry, dmuchane zjeżdżalnie oraz symulatory; seans filmowy w kinie 5d.  

Po południu udamy się do Torunia. Obiadokolacja w restauracji, a następnie 

odwiedzimy Piernikarnię, gdzie odwiedzający mają możliwość wzięcia aktywnego 

udziału w pokazie tradycyjnego wypieku pierników. Wieczorem zakwaterowanie 

(pokoje 2-5 osobowe z łazienkami) i nocleg. 

 

2 dzień  
 

Po śniadaniu wizyta w planetarium oraz na wystawie interaktywnej, a następnie 

zwiedzanie z przewodnikiem Torunia – miasta słynącego z bogactwa zabytków, 

uniwersytetu i pierników. Odwiedzimy starówkę, malowniczo położoną nad 

brzegiem Wisły. Jeden z najpiękniejszych i największych gotyckich ratuszy  

w Europie. Kolejny przystanek to katedra św. Janów – jeden z najcenniejszych 

zabytków miasta. Obejrzymy tu chrzcielnicę, w której przed wiekami ochrzczono 

Mikołaja Kopernika. Po południu udamy się do Grębocina, aby odbyć warsztaty  

w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. W trakcie zajęć m.in.: historia 

powstawania papieru i pergaminu, nauka pisania gęsim piórem, historia drukarstwa, 

drukowanie na XIX-wiecznej prasie drukarskiej certyfikatu pobytu w Muzeum oraz 

czerpanie papieru tradycyjną metodą. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną.  

W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny  

we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu  

w cenie 22 zł/os. Przyjazd przed szkołę w godzinach wieczornych. 

 
Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 1 nocleg ze śniadaniem,  

• 1 obiadokolację w restauracji. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 90 zł/os. 

 
Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Park Dinozaurów JuraPark Solec……….………....……… cena:  ok. 35 zł/os. 

• Warsztaty wypieku piernika …….…….……….…...…….. cena:  ok. 14 zł/os.  

• Seans w planetarium …………...….……….….…………... cena:  ok. 10 zł/os.   

• Wystawa interaktywna (Baza Mars lub Geodium) …….. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Katedra z Wieżą …………….…………….……….....…….. cena:  ok. 7 zł/os. 

• Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa …….…...………... cena:  ok. 20 zł/os.   
 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Dom Kopernika – wystawa interaktywna ……....………. cena:  ok. 13 zł/os. 

• Dom Kopernika – wystawa interaktywna + seans 3 D…. cena:  ok. 26 zł/os. 

• Dom Legend Toruńskich ……………………………....….  cena:  ok. 14 zł/os. 

• Fort IV (gry i zabawy + zwiedzanie) …..………...….…… cena:  ok. 16 zł/os. 

 
 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 245,- 

36 – 40 265,- 

31 – 35 295,- 
 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 58 341 66 55, tel./fax 58 344 66 55 

 


