WYCIECZKA SZKOLNA

TORUŃ I OKOLICE
MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTAW W GRĘBOCINIE – ZAMEK
W GOLUBIU DOBRZYNIU – WARSZTATY WYPIEKU PIERNIKA – DOM LEGEND
TORUŃSKICH – TORUŃSCY PARTACZE – PLANETARIUM – FORT IV
– UZDROWISKO CIECHOCINEK
1 dzień
Rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Torunia. Około południa warsztaty w Muzeum
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. 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 południu przejazd do zamku Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu. Spacer z przewodnikiem po zakamarkach golubskiej warowni:
kapitularz, dormitorium, infirmeria, kaplica, refektarz, cela pokutnicza i loch głodowy.
Następnie udział w Żywej Lekcji Historii „O początkach państwa polskiego”– to
barwna opowieść o historii początków państwa polskiego połączone z prezentacją
wyposażenia i strojów z okresu wczesnego średniowiecza oraz pokazem walk wojów
słowiańskich i inscenizacją wydarzeń z czasów Mieszka I. Przejazd w okolice Torunia
na obiadokolację i nocleg (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami).
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem Torunia – miasta słynącego z bogactwa
zabytków, będącego na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer starówką,
malowniczo położoną nad brzegiem Wisły. Wejście na wieżę Katedry św. Janów,
z której rozpościera się przepiękna panorama na Stare Miasto i Wisłę. Wizyta
w toruńskiej Piernikarni, gdzie odwiedzający mają możliwość wzięcia aktywnego
udziału w pokazie tradycyjnego wypieku pierników. Po południu zwiedzanie Domu
Legend, gdzie wszyscy stają się bohaterami sześciu opowieści, które odkryją dzieje
miasta. Na własnej skórze można się przekonać, jak układały się losy królów, rycerzy i
złoczyńców. Następnie wizyta u Toruńskich Partaczy, gdzie poznamy pracę kaletnika.
Podczas warsztatów kaletniczych każdy samodzielnie wykona skórzaną sakiewkę,
którą zabierze ze sobą. Na zakończenie dnia seans w planetarium. Obiadokolacja i
nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu, zwiedzanie Fortu IV, który jest przykładem doskonale
zachowanego obiektu fortecznego zewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń z końca
XIX wieku. Trasa zwiedzania wiedzie poprzez część koszarową podziemnymi tunelami
do części bojowej, w której można zobaczyć stanowiska ochrony dna fosy,
własnoręcznie obrócić 200 kilogramową kopułę, a także zaczerpnąć łaski losu
w "szczęśliwej latrynie". Po zwiedzaniu zajęcia integracyjne – gry i zabawy
na świeżym powietrzu. 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 popołudniowych.
Cena obejmuje:
•
przejazd wygodnym autokarem,
•
opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,
•
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
•
usługi licencjonowanych przewodników,
•
2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje.

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
430,460,500,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 110 zł/os.

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

Sugerowane bilety wstępów:
• Grębocin – Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa ………………................... cena:
•
Golub Dobrzyń – Zamek Anny Wazówny …………………............................. cena:
•
Golub Dobrzyń – Żywa Lekcja Historii ……………………………………….. cena:
•
Toruń – warsztaty wypieku piernika ………..….....………………................... cena:
•
Toruń – Katedra z Wieżą ………..……….………....…………………………… cena:
•
Toruń – Dom Legend ………..…………….….………....………………………. cena:
•
Toruń – Toruńscy Partacze – warsztat kaletniczy ….....……………………… cena:
•
Toruń – seans w planetarium …………..….…………………………………… cena:
•
Toruń – Fort IV + gry i zabawy………………..…………..…………………….. cena:
•
Ciechocinek – teren tężni + wejście na tężnie …………………………………. cena:

ok. 20 zł/os.
ok. 7 zł/os.
ok. 7 zł/os.
ok. 14 zł/os.
ok. 7 zł/os.
ok. 14 zł/os.
ok. 14 zł/os.
ok. 10 zł/os.
ok. 12 zł/os.
ok. 5 zł/os.

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
•
•
•
•

Zwiedzanie Chełmna – Miasta Zakochanych……….………..………………... cena:
Zwiedzanie Grudziądza z wejściem do Cytadeli ……………………………... cena:
Piwnice – obserwatorium astronomiczne …………………..…………………..cena:
Zwiedzanie uzdrowiska Inowrocław z wejściem na taras tężni…………….. cena:

ok. 6 zł/os.
ok. 18 zł/os.
ok. 14 zł/os.
ok. 10 zł/os.

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

