TORUŃ I OKOLICE

Program wycieczki:
I dzień
Wyjazd z Kołobrzegu godz. 06:00, z Koszalina godz. 07:00, przejazd do Torunia. Na trasie zwiedzanie
Chełmna. Miasto malowniczo położone na skarpie wiślanej, znane z tzw. „pręta chełmińskiego”
średniowiecznego wzorca miary. Spacer po mieście, m.in. ratusz z prętem chełmińskim, rynek, Brama
Grudziądzka oraz mury obronne. Przejazd do Torunia. Wizyta w Planetarium – udział w seansie. Czas
wolny na Starym Mieście. Przejazd na nocleg. Zakwaterowanie, obiadokolacja.
II dzień
Śniadanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: rynek Starego Miasta z zabytkowym gotyckim
ratuszem, bogato dekorowanymi kupieckimi kamienicami jak np. Kamienica pod Gwiazdą, Dwór
Artusa, katedra św. Janów z największym średniowiecznym dzwonem w Polsce "Tuba Dei" (wejście na
wieżę), „Krzywa Wieża”, ruiny zamku krzyżackiego. Wizyta w Muzeum Piernika – udział w warsztatach
piernikowych. Pokaz wyrobu piernika połączony z warsztatami, podczas których każdy pozna
średniowieczną, tradycyjną recepturę oraz sam wykona własnego piernika. Czas wolny na Starym
Mieście. Powrót na nocleg. Obiadokolacja.
III dzień
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Fortu IV – zwiedzanie obiektu z przewodnikiem w mundurze
pruskim, na zakończenie zwiedzania poczęstunek grzanym winem w Kaponierze. Przejazd do
Ciechocinka – spacer po Parku Zdrojowym z ponad 140 gatunkami roślin, fontanna „Grzybek” oraz
fontanna „Jaś i Małgosia”, zegar i dywan kwiatowy oraz wejście na tężnie. Czas wolny. Wyjazd w drogę
powrotną. Powrót do Koszalina ok. godz. 22:00, do Kołobrzegu ok. godz. 23:00.
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LICZBA UCZESTNIKÓW
CENA ZA OSOBĘ

50
429 ZŁ

45
449 ZŁ

40
470 ZŁ

Cena zawiera:
 transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, DVD,WC, barek)
 2 noclegi w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym – pokoje 2 - 3 osobowe z łazienkami
 wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
 obsługa pilota
 ubezpieczenie NNW
Dodatkowo płatne:
 bilety wstępu (planetarium, wieża kościoła św. Janów, warsztaty piernikowe, Fort IV,
poczęstunek, tężnie) oraz przewodnik miejski. Koszt pakietu: 60 zł/ os.
Opcjonalnie:
 dopłata do pokoju 1 osobowego, koszt 130 zł/os.

