Toruń i Ciechocinek 3 dni
niego układem wnętrz, wyposażeniem i charakterystycznym schodkowym
szczytem. Obecnie w kamienicy mieści się muzeum poświęcone życiu oraz
dziełu wielkiego astronoma. Prezentowana jest tu również makieta XVwiecznego Torunia z pokazem audiowizualnym. W podziemiach muzeum
znajduje się ekspozycja poświęcona historii słynnych, toruńskich pierników.
Zwiedzanie wystawy połączone jest z ich wypiekiem oraz degustacją.

Organizator :
Biuro Podróży MALTUR
Andrzej Kiermasz
Sienkiewicza 15
82-200 Maltur
tel.: 55 272 55 99
e-mail: biuro@maltur.pl
Czas trwania:
3 dni

Cena:
od 460 zł ( przy

-Przejście do Planetarium na seans wg obowiązującego Repertuaru Dzięki dziesiątkom projektorów, nie ruszając się z wygodnego fotela,

minimalnym udziale 15 osób )

Dzień pierwszy
-Zbiórka i wyjazd w kierunku Pelplina
-Pelplin - Bazylika Katedralna Jest to wiodący zabytek Pelplina z przełomu XIII
- XIV wieku, zaliczany do najpiękniejszych dzieł gotyckich w Polsce. Kryje w sobie
przepiękny Ołtarz Główny, największy w tej części Europy, barokowe ołtarze boczne
oraz średniowieczny zestaw rzeźb dębowych. W Ołtarzu Głównym znajduje się relikwiarz zawierający relikwie opatrzone napisami m.in. św. Pawła, Maurycego, Jerzego,
Barbary, Błażeja, 40 mę-czen-ni-ków, 11 tysięcy towarzyszek św. Urszuli. Czaszki
obszyte ozdob-ny-mi pokrowcami przez Cystersa z Gdańska Oliwy Jana Flemminga
(XVII w.). Obecnie relikwiarz ten jest otwierany raz w roku w Uro-czy-stość Wszystkich
Świętych (1 listopada)

można przeżyć tu noc polarną na biegunie, zobaczyć Ziemię z Księżyca, a
nawet z granic Systemu Słonecznego. Natomiast w sali Orbitarium umieszczono zestaw interaktywnych urządzeń oraz modeli, dzięki którym zwiedzający poznają zjawiska zachodzące w kosmosie. Uwagę przyciąga tu również okazały, interaktywny model sondy kosmicznej Cassini.

-Przejazd w kierunku Ciechocinka
-Zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem
Zapraszamy do Ciechocinka, największego i najsłynniejszego polskiego
uzdrowiska nizinnego, jednego z największych ośrodków wczasowych.
Tutaj znajdują się osobliwe tężnie solankowe z 1828 roku, piękne dywany
kwiatowe, urokliwe parki, skwery, fontanny ze znanym "Grzybkiem" oraz
"Jasiem i Małgosią", łazienki, pijalnie wód

-Obiadokolacja w jednej z restauracji w Ciechocinku
-Nocleg

-Przejazd do Torunia
-Niezapomniane spotkanie z przewodnikiem przebranym za toruńską mieszczkę – zwiedzanie najważniejszych zabytków Starego
Miasta w Toruniu, w wydaniu nieco bardziej pikantno- piernym…
W programie między innymi:
Rynek Staromiejski z pięknymi kamienicami (toruńska perełka baroku -słynna Kamienica pod Gwiazdą), pomnik Kopernika i Flisaka Brama Klasztorna i Krzywa wieża suplement frywolny-jak przeorysza benedyktyńska Krzyżaków cynamonówką i przaśnym piernikiem raczyła, dla odważnych test na czystość duszy i prawdomówność przy
srogiej wieży Spotkanie z mieszczką średniowieczną, która gości toruńskimi piernikami
częstuje Dwór Artusa - suplement frywolny-kupiecka trinkstube-jak niegdyś biesiadowały elity kupieckie
Gospoda flisacza-suplement frywolny: obyczaj frycowych biesiad flisaczych Ratusz
Staromiejski -staromiejskie piwnice: piwo gdańskie, wino toruńskie i kornus flisaczy,
czyli co w dawnym Toruniu w karczmach
pijano Pręgierz toruński -suplement okrutny-opresje katowskie, czyli, jak w Toruniu
przestępców srogimi torturami karano-opowiastka doświadczalna dla chętnych i odważnych! Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem we własnej osobie. Dom Wielkiego
Astronoma, a ponadto: suplement miłosny! -Wielki astronom, huncwot i kochanek- o
romansie Kopernika z Anną Szyling. Średniowieczne kościoły – katedra śś. Janów
(miejsce chrztu Mikołaja Kopernika), -suplement frywolny -menu stołu plebanów toruńskich-katedra dla ducha i dla ciała.

-Obiadokolacja w jednej z toruńskich restauracji
-Przejazd do obiektu noclegowego
-Nocleg

Dzień trzeci
-Po śniadaniu przejazd do Golubia-Dobrzynia
-Wizyta w Zamku :Malowniczo usytuowany na nadrzecznym wzgórzu
zamek w Golubiu-Dobrzyniu zaczęli wznosić krzyżacy po 1293 r. Ta
ceglana warownia początkowo była zarówno siedzibą komtura jak i twierdzą strzegącą granicy pomiędzy państwem krzyżackim a Polską. Zapewniała także bezpieczeństwo rzecznej przeprawy przez Drwęcę. Z czasem
zamek utracił swe militarne znaczenie. W XVII w. był on siedzibą królewny
Anny Wazówny, która przekształciła go w renesansową rezydencję.

-Wyjazd w drogę powrotną
-Przyjazd na miejsce zbiórki i zakończenie imprezy

Dzień drugi

Świadczenia zawarte w cenie :

-Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Torunia
-Wizyta w Domu Mikołaja Kopernika

-2 noclegi,
-2 śniadania,
-2 obiadokolacje,
-Bilety wstępów: Bazylika Katedralna w Pelplinie, Program zwiedzania Torunia z

Okazała, gotycka kamienica przy dzisiejszej ulicy Kopernika - dawniej św.
Anny - uchodząca za miejsce narodzin Mikołaja Kopernika. Jest ona doskonałym przykładem średniowiecznego domu kupieckiego z typowym dla

przewodnikiem, bilet do Domu Mikołaja Kopernika, Planetarium, bilety do Zamku w
Golubiu Dobrzyniu,

Przewodnicy lokalni: w Toruniu, w Ciechocinku, w Zamku w Golubiu Dobrzyniu,

-Pilot B. P. MALTUR na całej trasie,
-Transport autokarem na całej trasie,
-Ubezpieczenie NNW
Program jest ramowy, kolejność realizacji poszczególnych
punktów lub niektóre godziny mogą ulec zmianie.

FORMULARZ ZAPYTANIA O WYCIECZKĘ

