
 

 

            TORUŃ I ZIEMIA CHEŁMIŃSKA 
 Toruń – Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach – 

          Chełmno – Chełmża – zamek Golub – Dobrzyń  

                – pałac Szafarnia Centrum Chopina 

               20/21/22/23 kwietnia 2023 

20 kwietnia 2023, czwartek – 1 dzień 

Wyjazd z Wrocławia o godz. 06:00 z placu Solidarności. Na trasie dwie przerwy 

kawowe . Spotkanie z przewodnikiem w Toruniu.  

Toruń - stolica województwa kujawsko-pomorskiego licząca ponad 200 tys 

mieszkańców.  W mieście zachował się wspaniały Zespół Staromiejski, który w 

1997 r. został wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. „Toruń ozdobnymi 
budowlami i pokryciem ceglanych dachówek tak cudownie jaśnieje, że niewiele 

miast może mu dorównać pięknością i wspaniałością”. Tak o Toruniu pisał w XIV 
wieku polski kronikarz Jan Długosz. Miasto powstało w XIII wieku, a jego 
założycielami byli rycerze  spod znaku czarnego krzyża. Nadwiślańskie położenie 

miasta od początku wpływało na jego gospodarczy rozwój. Toruń był członkiem 
Związku Miast Hanzeatyckich. W przeszłości o bogactwie miasta świadczyły jego 

mury, ratusz, kamienice czy liczne świątynie. Dziś pomimo upływu wieków nadal 
wiele z nich możemy podziwiać. W Toruniu urodził się wielki astronom Mikołaj 

Kopernik, tu został ochrzczony w kościele św Janów, tu się wychowywał, 
pracował i mieszkał. Toruń to także miasto pierników. Podczas naszej wizyty 
wraz z przewodnikiem będziemy podążać śladem wspaniałej historii tego miasta. 

 

 

 Krzywa Wieża 
Jak głosi legenda, ta średniowieczna baszta obronna została zbudowana przez 
toruńskiego krzyżaka, jako pokuta za popełnione grzechy. Odchylona od pionu o 
około 1,5 metra budowla stanowiła część systemu obronnego dawnego Torunia. 

Zbudowana została na przełomie XIII i XIV wieku i na skutek niestabilnego 
gruntu wkrótce zaczęła się pochylać. Gdy utraciła swe militarne znaczenie pełniła 

funkcję więzienia, a potem kuźni. Dziś jest to nieodłączny punkt każdej 
wycieczki. 



  
                             Krzywa Wieża                                                    Brama Klasztorna 

 Brama Klasztorna 
Ta najbardziej okazała ( 18 metrów szerokości) z zachowanych bram miejskich 
zbudowana została w stylu gotyckim w pierwszej połowie XIV w. Przez stulecia 

stanowiła bardzo ważny punkt broniący dostępu do miasta od strony Wisły. Jej 
nazwa pochodzi od znajdującego się tu niegdyś klasztoru sióstr benedyktynek. 

Z biegiem lat brama utraciła swe militarne znaczenie, a w wieku XIX zaczęła 
pełnić funkcje mieszkalne. 

 Dom Kopernika - zwiedzamy 

To dwie okazałe, gotyckie kamienice. Jedna z nich - kamienica pod numerem 15 
uchodzi za miejsce narodzin Mikołaja Kopernika. Obie są doskonałym przykładem 
dawnego domu kupieckiego z typowym dla niego układem wnętrz (wysoka sień, 

trakt tylny, kantor kupiecki) oraz wyposażeniem. Obecnie znajduje się tutaj 
muzeum poświęcone życiu i dziełu wielkiego astronoma oraz makieta XV-

wiecznego Torunia z 20-minutowym pokazem audiowizualnym. 
 

        

 Katedra św Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty –  
zwiedzamy wnętrze 

Budowę tego gotyckiego kościoła rozpoczęto już około połowy XIII wieku i 

kontynuowano etapami przez ponad 200 lat. Jest to największa toruńska 
świątynia. Wśród bogatego wyposażenia wnętrza na szczególną uwagę zasługują 
ołtarz główny św. Wolfganga z lat 1502-1506, cenne malowidła ścienne, rzeźby a 

także barokowe i rokokowe ołtarze. Przy średniowiecznej chrzcielnicy w 1473 
roku ochrzczono przyszłego wielkiego astronoma – Mikołaja Kopernika. Na 

udostępnionej do zwiedzania wieży znajduje się zegar, zwany "flisaczym", 



odmierzający czas tylko jedną wskazówką oraz gotycki dzwon "Tuba Dei" – jeden 

z najstarszych i największych w kraju. Dzwon odlany został w 1500 roku i waży 
około 7,5 ton 

 

     

Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację 

21 kwietnia 2023, piątek – 2 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na dalsze, całodzienne poznawanie toruńskiej starówki 

 Rynek 

Ten prawie kwadratowy plac od stuleci pozostaje głównym punktem na mapie 

Torunia. Handlowano tu towarami, organizowano turnieje oraz parady, ogłaszano 
wyroki i wykonywano egzekucje. Centralne miejsce na rynku zajmuje 
monumentalny Ratusz.  

 

  

 Ratusz 
Gotycki ratusz to symbol dawnej świetności miasta. Wzniesiony został w miejscu 
dawnych sukiennic, za zgodą Konrada Wallenroda – wielkiego mistrza zakonu 

krzyżackiego. Ratusz był siedzibą władz miasta i sądu; w jego reprezentacyjnych 
salach goszczono polskich królów. Mieściły się tu również kramy, ławy chlebowe, 
waga miejska, a w piwnicach prowadzono wyszynk piwa i wina. Ze szczytu 40 

metrowej ratuszowej wieży rozciąga się malowniczy widok na cały zespół 
staromiejski 

 Muzeum Sztuki Mieszczańskiej w Ratuszu- zwiedzamy 



Na dziewięciu  wystawach będziemy podziwiać przede wszystkim cenne i bogate 

zbiory dotyczące  dziedzictwa Torunia. Spośród najcenniejszych zobaczymy np. 
unikatową średniowieczną Salę Sądową, niezwykle cenny zespół gotyckich 

witraży toruńskich, gotycką rzeźbę sakralną, zbiór renesansowych portretów 
patrycjatu toruńskiego, najstarszy w kraju poczet królów polskich, malowany za 
życia poszczególnych władców, bogatą kolekcję toruńskich mebli intarsjowanych, 

unikatowy Skarb ze Skrwilna i inne wyroby złotników. 

 

 

 

Zobaczymy także galerię malarstwa polskiego  z przełomu XVIII/XIX w., na którą 

składają się m.in. dzieła Bacciarellego, Smuglewicza, Gersona, braci 
Gierymskich, Witkiewicza, Malczewskiego, Matejki oraz mnóstwo innych. 

Dodatkową atrakcją jest dostępny taras widokowy ulokowany na szczycie 40-
metrowej Wieży Ratuszowej, z którego podziwiać można gród Kopernika w całej 
jego okazałości. 

 



 

 Pomnik Mikołaja Kopernika, legenda o flisaku i 
żabach, figura Osiołka – poznamy ciekawe opowieści  

Przerwa na zakup pamiątek i kawę  w rynku 

 Dwór Artusa – zwiedzamy w miarę dostępności 

Około roku 1385, w tym samym co dziś miejscu, wzniesiono na Rynku 
Staromiejskim gotycki budynek Dworu Artusa. Obok ratusza był bez wątpienia 
najokazalszą budowlą świecką. Od początku istnienia budynek należał do 

elitarnego Bractwa Świętego Jerzego. W Dworze Artusa gościło przez wieki wielu 
znakomitych władców: królowie polscy – Kazimierz Jagiellończyk, Jan 

Olbracht, Zygmunt August, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan 
Kazimierz, Jan III Sobieski, królowie szwedzcy, pruscy, wielcy mistrzowie zakonu 
krzyżackiego, carowie rosyjscy, przedstawiciele Hanzy i zamorscy kupcy. 

 

  

Dwór Artusa był świadkiem wydarzeń historycznych, politycznych, społecznych i 

religijnych. W 1802 roku przystąpiono do całkowitej rozbiórki tzw. pierwszego 
Dworu Artusa. W jego miejscu wzniesiono teatr, by w 1891 r. zastąpić go 
neorenesansowym budynkiem oglądanym współcześnie. Od chwili otwarcia pełnił 

on funkcje kulturalne, społeczne i usługowo-gastronomiczne. Po roku 1920, tj. po 
powrocie Torunia do Polski, reprezentacyjne sale Dworu gościły nie tylko polskich 

oficerów z generałem Józefem Hallerem na czele lecz także wybitnych mężów 
stanu II Rzeczpospolitej. W czasie II wojny światowej obiekt pełnił funkcję 
restauracji, piekarni, miejsca bankietów oraz, przez krótki czas, szpitala. Obecnie 

znajduje się w nim Centrum Kultury Dwór Artusa które ma  służyć całej 
społeczności miejskiej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, a także 

ważnych uroczystości społecznych, politycznych i towarzyskich. 

 Kościół Wniebowzięcia NMP- wnętrze 
Ta gotycka świątynia wzniesiona została przez franciszkanów w połowie XIV 
wieku. Zgodnie z surową regułą zakonu nakazującą życie w ubóstwie kościół nie 

posiada wieży ani bogatych zdobień architektonicznych. We wnętrzu świątyni 
zachowały się dębowe stalle z początku XV wieku, misternie zdobiona ambona i 

prospekt organowy oraz średniowieczne malowidła i epitafia znaczących 
toruńskich rodów. W 1636 roku pochowano tu Annę Wazównę, siostrę króla 
polskiego Zygmunta III Wazy. Zobaczymy jej mauzoleum które znajduje się w 

prezbiterium kościoła. 
 

 
 



 

  

 Ruina zamku krzyżackiego 
Toruński zamek został wzniesiony w XIII wieku w miejscu znajdującego się tu 

wcześniej grodziska, dlatego posiada nietypowy, podkowiasty kształt. W 1454 
roku toruńscy mieszczanie wzniecili antykrzyżackie powstanie, które było 
początkiem wojny z Zakonem tzw. wojny trzynastoletniej. Mieszczanie zamek 

krzyżacki zdobyli, a następnie zburzyli. Do dziś zachowało się "gdanisko", czyli 
dawna wieża ustępowa oraz malownicze ruiny. Są one tłem licznych koncertów, 

festynów i rycerskich turniejów. Oglądamy z zewnątrz 
 

  

 Kościół św Jakuba – wnętrze w miarę dostępności 

Budowa kościoła rozpoczęła się w 1309 roku z inicjatywy zakonu krzyżackiego. 

Powszechnie uchodzi on za najpiękniejszą toruńską świątynię. Kościół wyróżnia 
rzadko stosowany na ziemiach polskich układ bazylikowy i system łuków 

przyporowych. Wnętrze zdobią m.in. gotyckie malowidła ścienne oraz barokowe i 
rokokowe ołtarze. Wybitną wartość przedstawia mistyczny krucyfiks ukazujący 
Chrystusa Ukrzyżowanego na Drzewie Życia 

 Muzeum Toruńskiego Piernika  
Muzeum znajduje się w dawnej fabryce pierników Gustava Weese'go. Ukazuje w 
niezwykły, interaktywny i multimedialny sposób świat najsłynniejszego 
toruńskiego przysmaku. Można tu zobaczyć słynne formy piernikowe, dawne 

piece, w których wypiekano pierniki, poznać zapachy przypraw oraz posłuchać 
niezwykłych legend i opowieści. Przy Muzeum znajduje się sklepik z piernikami.  

(Nie będziemy brać udziału w warsztatach). 
 



 

 

  

Powrót do hotelu na obiadokolację 

22 kwietnia 2023, sobota – 3 dzień – ziemia chełmińska 

Po śniadaniu jedziemy do Obserwatorium Astronomicznego i na poznawanie 

ziemi chełmińskiej  

 Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach 
Obserwatorium będące częścią Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, mieści się we wsi Piwnice, 14 km od centrum piernikowego 

miasta. Założyciele zadbali, aby teren obserwatorium obsadzić różnorodną 
roślinnością, dzięki czemu dzisiaj możemy cieszyć się uroczym parkiem, w 
którym ukryte są pawilony teleskopów optycznych. Będziemy mieli unikalną 

szansę zwiedzić największy tego typu ośrodek w Polsce, który może pochwalić się 
niesamowitą historią i wieloma instrumentami, czasami unikalnymi nie tylko 

na skalę krajową, ale także światową. Zwiedzanie Obserwatorium 
Astronomicznego w Piwnicach to spacer po terenie Centrum Astronomii UMK z 
przewodnikiem-astronomem. Zwiedzanie Obserwatorium podzielone jest na 

część optyczną (wizyta w kopułach teleskopów optycznych) i radioastronomiczną 
(podejście pod radioteleskopy RT-3 i RT-4). 

W części  optycznej zobaczymy m.in. 
-  historyczny, zbudowany w 1891 r, niedawno odrestaurowany, astrograf 
Drapera który służył w Obserwatorium Harvarda, zanim przekazano go do Polski  

- największy w Polsce teleskop optyczny „Słońce” o średnicy lustra 90 cm. 
Stoi przy nim oryginalny, nieużywany już do współczesnych badań, panel 

sterowania, który zachował się od lat 50-tych. Dzięki temu teleskopowi w 
słoneczne dni możemy zaobserwować plamy na naszej najbliższej gwieździe. 

https://www.ca.umk.pl/


Obok znajduje się model Układu Słonecznego - niezwykły, bo wykonany z 

zachowaniem skali odległości i wielkości planet, pomniejszony na tyle, żeby 
zmieścił się na terenie Obserwatorium. 

 

  
              Radioteleskop Kopernik                              Instrumenty astronomiczne 

 

Część radiowa obserwatorium to przede wszystkim majestatyczny, największy 
w Polsce radioteleskop RT-4 Kopernik o średnicy czaszy 32 m oraz 
mniejszy radioteleskop RT-3 o średnicy czaszy 15 m. Podejdziemy pod te 

ogromne teleskopy i dowiemy się na czym właściwie polegają obserwacje tego 
typu, jaka jest rola i możliwości tak dużych instrumentów. 

Podczas wizyty w obserwatorium dzięki przewodnikom-astronomom odbędziemy 
podróż, która pozwoli  nam  poznać historię tutejszego  ośrodka i niezwykłej 
nauki, jaką jest astronomia. Opowieści astronomów zabiorą nas  w niezwykły 

świat planet i gwiazd, dostępny dla nich właśnie dzięki instrumentom 
zgromadzonym w ośrodku. 

 Chełmno- miasto wielu zabytków i zakochanych 
Miasto wyjątkowo bogate w zabytki. Zachowało się tutaj pięć (spośród siedmiu  
niegdyś istniejących) gotyckich kościołów, prawie nie 

nienaruszony średniowieczny układ urbanistyczny oraz prawie cały obwód murów 
miejskich, renesansowy ratusz, a także wiele kamienic z XVIII-XIX wieku.  

       
Podczas naszej wycieczki przewodnik ciekawie opowie historię miasta, które całe 

swoje najcenniejsze dziedzictwo zawdzięcza Krzyżakom. Wyjaśni dlaczego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans


Chełmno miało zostać stolicą państwa krzyżackiego i dlaczego nią nie zostało. 

Pokaże i opowie o znaczeniu pręta chełmińskiego, o fenomenie i roli prawa 
chełmińskiego, a także skąd wzięły się w Chełmnie relikwie św. Walentego. Przy 

okazji będzie możliwość sprawdzenia, czy Chełmno to faktycznie miasto 
zakochanych. W trakcie spaceru przewidziane jest wejście do jednego 
z największych gotyckich kościołów na Pomorzu oraz wejście na teren zespołu 

klasztornego z gotyckim, wyjątkowym kościołem św. Janów. Poznamy też inne 
monumentalne budowle gotyckie, a także wspaniałą architekturę słynnego 

renesansowego ratusza. 

Dawny cystersko-benedyktyński zespół klasztorny - pierwszy zakon 

cysterek na ziemiach polskich został założony w Trzebnicy w 1203 r, potem w 
Żarnowcu – 1235 r a w 1266 r cysterki zostały sprowadzone do Chełmna. W XV 
wieku opuściły klasztor a ich miejsce zajęły benedyktynki które pozostały tutaj 

do 1822 r. Obecnie rezydują tu Siostry Miłosierdzia. Zespół klasztorny powstał na 
przełomie XIII/XIV wieku w pobliżu warowni krzyżackiej. W skład kompleksu 

wchodzą zabudowania szpitalne, klasztorne, ogrody i kościół. Klasztorny kościół 
pw św Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty jest pełen cennych renesansowych i 
barokowych elementów wystroju (m.in. stalle i empory zakonnic). 

   

Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny(fara) – należy 

do najstarszych i największych świątyń Pomorza Wschodniego. Jest wybitnym 
dziełem architektury gotyckiej i szybko stał się średniowiecznym modelem dla 
pozostałych kościołów ziemi chełmińskiej i państwa krzyżackiego (np. katedra w 

Królewcu). Wystrój świątyni stanowi bogate wyposażenie renesansowe, 
barokowe i rokokowe; ołtarz główny i boczne, ambona, organ prospektowy. W 

jednym z ołtarzy bocznych znajdują się jedyne w Polsce relikwie św Walentego – 
patrona zakochanych 
 

  
                 Ławeczka Zakochanych                                          Dawna fosa miejska 



Ratusz – jeden z najpiękniejszych obiektów sztuki renesansowej w Polsce. 

Wzniesiony w XVI wieku w miejscu wcześniejszego – gotyckiego. Obecnie mieści 
się w nim Muzeum Ziemi Chełmińskiej – oglądamy z zewnątrz  

Mury miejskie – zachowały się niemal na całej długości – 2270 metrów. 

Wznoszono je na przełomie XIII/XIV wieku. Z 27 baszt zachowało się w pełni 17 

oraz cztery bramy wjazdowe do miasta. Zobaczymy Bramę Merseburską, 
Grudziądzką i Dominikańską oraz  Basztę Prochową  Wieżę Mestwina  

Chełmża 
Chełmża uzyskała prawa miejskie w 1251 r. Historia miasta sięga jednak  połowy 
VII w n.e. Wtedy na te tereny zaczęła napływać ludność słowiańska 
z plemienia Goplan. Za panowania pierwszych Piastów Chełmża (zwana wtedy 

Łozą)  była okazałym grodem obronnym i wchodziła w skład kasztelanii 
chełmińskiej. Na początku XIII w. miasto zostało nadane Konradowi I 

Mazowieckiemu. Na chełmżyńskim Rynku doskonale widać zachowany 
średniowieczny układ urbanistyczny. Plac otoczony jest jednak późniejszymi 
kamienicami. 

  

          

 Bazylika konkatedralna Świętej Trójcy 

Kościół Świętej Trójcy w Chełmży to jeden z najokazalszych i najstarszych 
zabytków Pomorza. Potężna gotycka świątynia dumnie góruje ponad 
miastem. Kościół w historii miasta i całej Ziemi Chełmińskiej odegrał znaczącą 

rolę. Jego budowę trwającą do połowy XIV wieku rozpoczęto dekretem 
pierwszego biskupa chełmińskiego dominikanina Heidenryka z 1251 

roku jako katedry nowo utworzonej Diecezji Chełmińskiej. 
  

  

https://www.polskieszlaki.pl/chelmza.html
https://www.polskieszlaki.pl/chelm.html
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/koscioly-i-obiekty-sakralne/


 

W ciągu wieków świątynię odwiedziło wielu polskich królów: Władysław Jagiełło, 
Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt August, Zygmunt III Waza wraz z synem 

Władysławem oraz Jan Sobieski, który podarował świątyni zdobyty podczas 
odsieczy wiedeńskiej czaprak Kara Mustafy - dziś to tzw. "kapa Sobieskiego" 
znajdująca się wśród szat liturgicznych. Świątynia została podniesiona do rangi 

kolegiaty w 1960 roku przez papieża Jana XXIII, tytuł Bazyliki Mniejszej uzyskała 
z rąk Jana Pawła II, a w 1994 roku została podniesiona do rangi Konkatedry. 

Wewnątrz na szczególną uwagę zasługują gotyckie siedziska kapłanów ( jedne z 
nielicznych tego typu w Polsce), granitowa kropielnica, fragmenty płyty 
nagrobnej pochowanego tu w 1311 roku wielkiego mistrza Zygfryda von 

Feuchtwangen który przeniósł stolicę Zakonu Krzyżackiego z Wenecji 
do Malborka w 1309 r. Znajdziemy tu również cenne obrazy jak obraz "Zdjęcie z 

Krzyża" według Rubensa czy obraz "Pokłon Trzech Króli" Luki Giordano. W XV 
wieku świątynia została niemal doszczętnie zniszczona wskutek działań 
wojennych , dlatego jej współczesne wyposażenie pochodzi głównie z renesansu i 

baroku.       
Spojrzymy na kościół pw św. Mikołaja – następną gotycką świątynię miasta, do 

1945 – była świątynią ewangelicką, zobaczymy starą zabudowę rynku i jego 
okolic. W samym centrum miasta znajduje się Jezioro Chełmżyńskie które należy 

do największych na Pojezierzu Chełmińskim. 1/3 jego powierzchni leży w 
granicach administracyjnych miasta. 
Powrót do hotelu na obiadokolację 

23 kwietnia 2023, niedziela – 4 dzień 

Po śniadaniu wykwaterowanie. Wyruszamy w drogę powrotną. Zrealizujemy 

jeszcze dwa punkty programu. Na trasie zjemy  zorganizowany obiad 

 Zamek Golub-Dobrzyń 
Malowniczo usytuowany na nadrzecznym wzgórzu zamek w Golubiu-Dobrzyniu 

zaczęli wznosić krzyżacy na przełomie XII/XIII wieku, a 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 

zachowaną do dzisiaj podziwianą, piękną renesansową rezydencję. Obecnie 
zamek jest miejscem rozgrywania popularnych turniejów rycerskich, a 

http://www.turystyka.torun.pl/art/243/krzyzacy.html


najsłynniejszy odbywa się co roku w lipcu. Odbywają się tutaj również konkursy 

krasomówcze oraz bale sylwestrowe, na których ukazuje się duch Anny 
Wazówny.  

 Szafarnia – Ośrodek Chopinowski 
We dworze Dziewanowskich, będącym dzisiaj siedzibą Ośrodka Chopinowskiego, 
w latach 1824 i 1825 spędzał letnie wakacje nastoletni wówczas Fryderyk 

Chopin. Przyjemny pobyt tutaj opisywał Fryderyk w listach do rodziców. Tu 
poznał smak wiejskiego chleba, ludowe obrzędy, tańce i muzykę polskiej wsi. 
Dzisiaj chopinowskie mazurki, polonezy rozbrzmiewają w Szafarni podczas 

organizowanych tutaj koncertów i konkursów pianistycznych. Zwiedzimy dworek i 
posłuchamy opowieści o interesujących szczegółach z osobistego życia 

kompozytora, jego relacjach z kobietami i innymi wybitnymi postaciami XIX 
wieku. Dzięki fragmentom zabawnej i wzruszającej korespondencji z najbliższymi 
poznamy kompozytora z prywatnej, mniej znanej strony oraz będzie to  okazja 

do wglądu w towarzyskie życie salonowych elit. Opowieści będą przeplatane 
krótkimi utworami kompozytora wykonanymi przez tutejszych artystów. 

 

  

Po wizycie w Szafarni rozpoczniemy drogę powrotną do Wrocławia. Na trasie 

zjemy zorganizowany obiad. Planowany powrót do Wrocławia – ok. 21:00. 

CENA :  
 1300 zł + wstępy 129 zł/os. (płatne dodatkowo w 

autokarze) - zaliczka 390 zł płatna do 31 stycznia 
2023 

 dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1250 zł 
+wstępy 129 zł/os (płatne dodatkowo w autokarze) 
– zaliczka - 375 zł płatna do 31 stycznia 2023 

Cena zawiera: 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika miejscowego w czasie całej wycieczki 

 przewodnicy  w obiektach 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 wyżywienie; 3  śniadania, 3  obiadokolacje  

 obiad (jedno lub dwudaniowy) w dniu powrotu 

 obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny  



 zestaw słuchawkowy 

 ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  

129zł/os 

1 dzień 

Dom Kopernika – 16 zł + 16 zł film 4D = 32 zł/os 

2 dzień 

Ratusz muzeum – sale + wieża – 27 zł/os 

Dwór Artusa – 10 zł/os 

Muzeum Toruńskiego Piernika – 16 zł/os 

3 dzień 

Obserwatorium Astronomiczne – 18 zł/os  

Klasztor cysterek –  2 zł/os 

4 dzień 

Zamek Golub-Dobrzyń – 15 zł/os 

Szafarnia Centrum Chopina wstęp + prezentacja z muzyką - 9 zł/os 

Suma; 129 zł 

 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych 

obiektów bez uszczerbku dla realizacji całości programu.  

Oferta była przygotowana w 2022 roku na podstawie obowiązujących 

wtedy cen wstępów . Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
tych cen zgodnie z aktualnie obowiązującymi w danym sezonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


