WYCIECZKA SZKOLNA

ŚLADAMI KOPERNIKA
TORUŃ - OLSZTYN - LIDZBARK WARMIŃSKI - FROMBORK

1 dzień
Pojedziemy do Torunia. To tutaj przy ulicy Świętej Anny 19 lutego 1473 roku urodził
się Mikołaj Kopernik. Dzisiaj to ulica Kopernika, a w budynku znajduje się muzeum
poświęcone najsłynniejszemu torunianinowi. Jest to miejsce łączące najnowsze
technologie multimedialne z historyczną tkanką zabytkowego domu średniowiecznego.
Dodatkową atrakcją muzeum jest kino 4D z filmami opowiadającymi o rozwoju
astronomii, historii wszechświata, wielkich odkryciach naukowych czy życiu
w średniowiecznym Toruniu. Kolejny przystanek to katedra św. Janów - jeden
z najcenniejszych zabytków miasta. Obejrzymy tu chrzcielnicę, w której przed wiekami
ochrzczono Mikołaja Kopernika oraz zobaczymy piękną panoramę Torunia z wieży
katedralnej. Następnymi punktami wycieczki jest pomnik astronoma przed
staromiejskim ratuszem oraz uniwersytet noszący jego imię. Na zakończenie wizyty
w Toruniu odwiedzimy Piernikarnię, gdzie odwiedzający mają możliwość wzięcia
aktywnego udziału w pokazie tradycyjnego wypieku pierników. Obiadokolacja i nocleg
w okolicach Olsztyna (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami).
2 dzień
Po śniadaniu pojedziemy do Olsztyna. Miasto zawdzięcza astronomowi skuteczne
kierowanie obroną przed Krzyżakami oraz dobre administrowanie. Odwiedzimy
gotycki zamek, gdzie na krużgankach zachowały się tablice astronomiczne autorstwa
Kopernika. Udamy się na niezwykle malowniczą starówkę oraz odwiedzimy gotycką
katedrę św. Jakuba. Na zakończenie wizyty w Olsztynie weźmiemy udział w seansie
astronomicznym w Planetarium. Następnie pojedziemy do Lidzbarka Warmińskiego,
gdzie na zamku, astronom śledził ruchy ciał niebieskich. W 1510 roku Mikołaj Kopernik
osiedlił się na stałe we Fromborku. To tu stworzył dzieło swojego życia. Zmarł 24 maja
1543 roku. Został pochowany pod posadzką katedry fromborskiej. Wyjazd w drogę
powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. McDonald’s) płatny
we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu
w cenie 22 zł/os. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
•

przejazd wygodnym autokarem,

•

opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,

•

opiekę pilota wycieczki na całej trasie,

•

usługi licencjonowanych przewodników,

•

1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja.

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
280,305,340,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 90 zł/os.
Sugerowane bilety wstępów:
•

Toruń – Dom Kopernika – wystawa interaktywna + film 4D……... ok. 27 zł

•

Toruń – Katedra z wieżą………………………….…………..…….….ok. 7 zł

•

Toruń – Warsztaty wypieku piernika …….…….……….…....….…..ok. 14 zł

•

Olsztyn – Muzeum Warmii i Mazur…………....….…..………...…... ok. 8 zł

•

Olsztyn – Planetarium ……………………………...………...………. ok. 10 zł

•

Lidzbark Warmiński – Zamek …………...…….…...………………... ok. 10 zł

•

Frombork – Katedra ………………...…...………………..………..…. ok. 5 zł

•

Frombork – Muzeum i Wieża ………............………………..…….… ok. 9 zł
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