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TORUŃ I OKOLICE 
CHEŁMNO MIASTO ZAKOCHANYCH – OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE  

W PIWNICACH – ZAMEK W GOLUBIU DOBRZYNIU – WARSZTATY WYPIEKU 

PIERNIKA – TORUŃ – UZDROWISKO CIECHOCINEK 
 

 

1 dzień 
 

Rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Torunia. Przed południem zwiedzanie miasta 

zakochanych – Chełmna. Miasto urzeka wieloma cennymi zabytkami. Zachował się  

tu niemal nienaruszony średniowieczny układ ulic oraz gotyckie mury miasta z 23 

basztami. Ozdobą starówki jest ratusz oraz sześć gotyckich świątyń. Następnie wizyta 

w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – czyli w największym  

w Polsce obserwatorium astronomicznym położonym w malowniczym parku we wsi 

Piwnice k./Torunia. Znajduje się tu m.in. jeden z największych w Europie radioteleskop. 

Po południu zwiedzanie zamku Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Golubski 

Zamek wkomponowany został w niezwykle malowniczy krajobraz. Położony jest na 

wysokiej zielonej skarpie, z której rozpościera się widok na miasto z historyczną 

zabudową i fragmentami średniowiecznych murów. Przejazd do Torunia na 

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

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu wizyta w Piernikarni, gdzie odwiedzający mają możliwość wzięcia 

aktywnego udziału w pokazie tradycyjnego wypieku pierników. Następnie zwiedzanie 

z przewodnikiem Torunia – miasta słynącego z bogactwa zabytków, będącego na liście 

światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer starówką, malowniczo położoną nad 

brzegiem Wisły. Podziwianie jednego z najpiękniejszych i największych gotyckich 

ratuszy w Europie. Zwiedzanie Katedry św. Janów, w której przed wiekami ochrzczono 

Mikołaja Kopernika. Wejście na wieżę katedralną, z której rozpościera się przepiękna 

panorama na Stare Miasto i Wisłę. Na zakończenie pobytu w Toruniu wizyta w 

planetarium. Po południu przejazd do Ciechocinka, a następnie spacer  

z przewodnikiem po uzdrowiskowej części miasta. Główną atrakcją Ciechocinka są trzy 

największe w Europie drewniane tężnie, czyli urządzenia do odparowywania wody  

z solanek. 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, 1 śniadanie, 1 obiadokolację. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 60 zł/os. 

 

 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Chełmno – wieża kościoła farnego ……….………..…….. cena:  ok. 6 zł/os. 

• Piwnice – obserwatorium astronomiczne ………………. cena:  ok. 14 zł/os. 

• Golub Dobrzyń – Zamek Anny Wazówny ……………… cena:  ok. 7 zł/os. 

• Toruń – warsztaty wypieku piernika ………..….....…….. cena:  ok. 14 zł/os.  

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

• Toruń – seans w planetarium …………..….……………... cena:  ok. 10 zł/os.   

• Ciechocinek – teren tężni + wejście na tężnie …………… cena:  ok. 4 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 250,- 

36 – 40 275,- 

31 – 35 305,- 
 

 

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

 


