
 

 
Wycieczka dwudniowa 

TORUŃ I BISKUPIN 
 

 

 
PROGRAM WYCIECZKI  

 
Dzień I 
Godz. 06:00 wyjazd z Kołobrzegu i/lub z Koszalina ok. godz. 07:00. Przyjazd do Torunia ok. godz. 
11:00. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. „TORUŃSKIE ABC „-  czyli zwiedzanie  najważniejszych 
zabytków toruńskiej starówki : bramy i baszty miejskie, mury obronne, spichlerze, Krzywa Wieża, 
Brama  Klasztorna, Stary Rynek z Ratuszem i pomnikiem Mikołaja Kopernika, toruńskie   kamienice  
mieszczańskie  :  Dwór Artusa, Dom Eskenów, Dom Mikołaja Kopernika, Kamienica Pod Gwiazdą  
gotyckie obiekty sakralne – Katedra Św. Janów, Kościół NMP , pomniki  Starego Miasta / fontanna 
Flisaka z żabkami, osiołek na starówce - czyli średniowieczny  pręgierz…../, Aleja Gmerków, 
Piernikowa ,Aleja Gwiazd, ruiny zamku krzyżackiego. 
 
A ponadto: 

 Piernikowe warsztaty w Żywym Muzeum Piernika – pokaz wyrobu piernika połączony  
z warsztatami, podczas których poznamy średniowieczną, tradycyjną recepturę,  
a nawet sami zrobimy swojego piernika. 

 Seans w toruńskim Planetarium. 
 Wizyta w Centrum Chemii w Małej Skali – niezwykle ciekawe zajęcia warsztatowe z zakresu 

chemii, oparte w 100 % na samodzielnym wykonywaniu doświadczeń. 
 
Spacer po Rynku, czas na zakup pamiątek. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.  
 

Dzień II 
Po śniadaniu przejazd do Żnina. 
Przejazd kolejką wąskotorową ze Żnina do Biskupina. Po drodze z okien kolejki zobaczymy ruiny 
zamku Diabła Weneckiego w Wenecji. 
 
 



 

Zwiedzanie Osady Biskupińskiej z przewodnikiem. Zobaczymy historyczną osadę Łużyczan ze 
zrekonstruowanymi zabudowaniami mieszkalnymi, gospodarczymi oraz wałem ochronnym. 
Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Kołobrzegu/Koszalina ok. godz. 21:00 / 22:00 
 
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

 
Wyjazd z Kołobrzegu i/lub Koszalina:  
 

LICZBA 
UCZESTNIKÓW 

50 45 40 

CENA ZA OSOBĘ 240 ZŁ  255  ZŁ 275  ZŁ 

+ 4 OPIEKUNÓW GRATIS ! 

  
Cena zawiera: 

 transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD) 
 1 nocleg w schronisku turystycznym /domu wycieczkowym lub hostelu w pokojach 

wieloosobowych z łazienkami wspólnymi na korytarzu 
 wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad 
 opieka pilota  
 ubezpieczenie NNW. 

 
 
Dodatkowo płatne: ulgowe bilety wstępu oraz przewodnik lokalny.  Koszt pakietu  
ok.  55 zł/os. 

 


