WYCIECZKA SZKOLNA

PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ
ŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO – ZAMEK W GNIEWIE – EXPLOSEUM –
MUZEUM MYDŁA I HISTORII BRUDU – GRA MIEJSKA W BYDGOSZCZY
1 dzień
Rano pojedziemy do średniowiecznego grodziska koło Starogardu Gdańskiego,
w którym cofniemy się do czasów, gdzie dachy kryto strzechą, rolę lodówki pełniła
jama zasobowa, a jedzenie trzeba było upolować. Zobaczymy interaktywny spektakl
historyczny z dużą dawką humoru i wiedzy z okresu Piastowskiego oraz weźmiemy
udział w pełnej emocji grze Plebejada, w której to drużyna Bdzigosta i Będzieciecha
staną w szranki, by udowodnić sobie, która z nich jest godna bycia grodową drużyną
Komesa. Na zakończenie tej fascynującej podróży w czasie odpoczniemy przy ognisku.
Po południu pojedziemy do Gniewu nad którym góruje potężny Zamek Krzyżacki –
gotycka twierdza rycerska, siedziba królów, hetmanów i starostów, słynąca z turniejów
rycerskich i zaciętych bitew. Wraz z przewodnikiem zwiedzimy zakamarki gniewskiej
warowni. Odwiedzimy komnatę dawnych mistrzów, gdzie zobaczymy warsztaty:
tkacki, drukarski (z prasą Gutenberga), mincerski oraz strzelnicę zamkową (zapoznanie
się z budową kuszy i łuku). Po zwiedzaniu udamy się w okolice Bydgoszczy. W trakcie
przejazdu obiadokolacja w restauracji. Wieczorem zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe
z łazienkami), nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu, zwiedzimy z przewodnikiem Bydgoszcz.
Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po Exploseum, kompleksie siedmiu budynków
pofabrycznych DAG Fabrik Bromberg, połączonych siecią wąskich tuneli i korytarzy.
Fabryka w której podczas II wojny światowej III Rzesza produkowała m.in. trotyl,
nitroglicerynę i proch bezdymny. Zajrzymy również do niezwykłego Muzeum Mydła
i Historii Brudu, w którym dowiemy się jak wyglądała higiena naszych babć... oraz
gdzie jest najwięcej bakterii. Ponadto Mistrz Mydlarski pokaże na czym polega
wytwarzanie mydeł, a potem wykonamy własnoręcznie mydło z wybranym zapachem,
kolorem i formą. Następnie podczas gry miejskiej poznamy ciekawostki związane
m.in. z Panem Twardowskim, Katedrą Bydgoską, Królem Kazimierzem Wielkim,
herbem Bydgoszczy, Halą Targową, zamkiem bydgoskim i Operą Nova. Wykonując
napotkane zadania spróbujemy złamać szyfr Twardowskiego. Na koniec pobytu
w Bydgoszczy zajrzymy na plac zabaw na Wyspie Młyńskiej, gdzie znajduje się
Magiczne krzesło-eksponat z popularnego filmu dla dzieci „Magiczne Drzewo”.
Krzesło to, według fabuły filmu, wykonane z magicznego drewna spełnia życzenia…

Po południu 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,
•
1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja,
•
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
•
usługi przewodników,
•
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
•
ognisko i kijki (kiełbaski we własnym zakresie).

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
335,360,395,-

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
Owidz – warsztaty ceramiczne; Owidz – Muzeum Mitologii Słowiańskiej; Gniew –
Żywa Lekcja Historii; Bydgoszcz – rejs tramwajem wodnym po Brdzie; Bydgoszcz –
wizyta w Parku Rozrywki – Zaginiony Świat, Bydgoszcz – wejście do Muzeum
Wodociągów i na wieże ciśnień.
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