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WYCIECZKA SZKOLNA 4 dni  

22-25.05.2023 r. 
 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

1 dzień / TORUŃ 

Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do TORUNIA. Zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem, zobaczymy m.in.: Rynek Staromiejski z ratuszem, wpisany na 

Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, Kamienicę pod Gwiazdą, Dwór 

Artusa, pomnik Kopernika, katedra śś. Janów – miejsce chrztu Mikołaja Kopernika, 

średniowieczne mury miejskie, bramy (Klasztorna, Mostowa), słynną basztę - Krzywą 

Wieżę, spichlerze. Spacer urokliwymi uliczkami o niepowtarzalnym, gotyckim 

klimacie. Możliwość zakupienia słynnych toruńskich pierników. Przejazd do hotelu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

2 dzień / TORUŃ 

Śniadanie, przejazd do Torunia na dalsze zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 

Wizyta w Żywym Muzeum Piernika, w którym odbędziemy podróż w czasie: 

pierwsze piętro muzeum w magiczny sposób przeniesie nas do średniowiecza, w 

którym – pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej - poznamy 

wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotujemy ciasto, 

by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruńskie specjały.  Na 

drugim piętrze muzeum zobaczymy manufakturę z początku XX wieku: m.in. 

oryginalne niemieckie maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy piec, 

kolekcję woskowych form, a każdy chętny będzie mógł ozdobić piernik lukrem, biorąc 

udział w warsztatach dekorowania prowadzonych przez artystkę malarkę. Następnie 

udamy się na przystań, skąd popłyniemy statkiem pasażerskim po Wiśle. Podczas 

40 minutowego rejsu będzie okazja, aby zobaczyć Toruń  z innej perspektywy i być 

może zauważymy detale, których nie widać podczas pieszego zwiedzania miasta. 
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Następnie przejazd do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, gdzie 

podczas wizyty dzięki przewodnikom - astronomom, odbędziemy podróż, która 

pozwoli poznać historię tego ośrodka i niezwykłej nauki, jaką jest astronomia. Istnieje 

możliwość zamówienia warsztatów. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

3 dzień / TORUŃ – BYDGOSZCZ - BISKUPIN 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Bydgoszczy do niegdyś tajnego miejsca, 

dawnej fabryki materiałów wybuchowych III Rzeszy, mieszczącej 

aktualnie EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg. To 

wyjątkowe na skalę Polski miejsce było kiedyś fabryką produkującą trotyl, 

nitroglicerynę oraz proch. Ukryte w Puszczy Bydgoskiej ujawnia dzisiaj tajemnice 

tamtych czasów, oferując wyjątkowe industrialne widoki połączone z lekcją niełatwej 

historii fabryki i jej pracowników. Po wybuchowej przygodzie w Exploseum 

przejedziemy do centrum Bydgoszczy zwiedzić z przewodnikiem pięknie 

odrestaurowaną Wyspę Młyńską, okolice Opery oraz Starego Rynku. Na koniec wizyta 

w doskonałym Muzeum Mydła i Historii Brudu, gdzie wszyscy nieprzekonani do 

sensu codziennego mycia dowiedzą się czym ryzykują. A na dodatek w części 

warsztatowej każdy własnoręcznie wykona mydło, i będzie mógł zabrać je do domu. 

Przejazd do ośrodka w Biskupinie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   

 

4 dzień / BISKUPIN 

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Muzeum Archeologicznego, które jest 

jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów archeologicznych 

w Europie. Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa od epoki kamienia 

aż po wczesne średniowiecze.   Obiad, wyjazd w drogę powrotną do domu.  Przyjazd 

na miejsce zbiórki w godzinach późno popołudniowych. Zakończenie wycieczki.  

 

 

CENA ZAWIERA: 

• Przejazd komfortowym autokarem 

• 2x nocleg w okolicy Torunia  - zakwaterowanie w pokojach 2-4 os. z łazienkami  

• 1x nocleg w Biskupinie – zakwaterowanie w pokojach 2-4 os. z łazienkami  

• wyżywienie 3x śniadanie, 3x obiadokolacja, 1 x obiad (w drodze powrotnej) 

• realizację w/w programu wycieczki 

• opiekę pilota 

• ubezpieczenie NNW  

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy 
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CENA NIE ZAWIERA: 

• wstępów do zwiedzanych obiektów (Żywe Muzeum Piernika 24zł/ osobę, 

Obserwatorium 16zł/ osobę, Rejs statkiem po Wiśle 20zł/ osobę,  Katedra i wieża 

w Toruniu 8zł/osobę, Wieża Ratuszowa 16zł/ osobę, Exploseum 15zł/ osobę, 

Muzeum Mydła 25zł/ osobę, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 12zł/ osobę  

przewodników lokalnych) – około 150zł / osobę – koszty biletów wstępu są 

orientacyjne, dotyczą wstępów ulgowych. Faktyczny koszt wstępów zostanie 

podany na miesiąc przed wyjazdem. Wpłata za wstępy na konto biura.  

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% z chorobami przewlekłymi licząc 

od wartości imprezy turystycznej - możliwość zakupienia w biurze  

• Własnych wydatków  

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie  

• na tydzień przed wyjazdem konieczne jest przesłanie rozmieszczenia osób w 

pokojach, wg przesłanego formularza zakwaterowania 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
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