
 

 

 

 

Wycieczka 2 – dniowa NR 10 

  Toruń, Malbork 

  W programie: 

 Toruń: jedno z najstarszych miast Polski (prawa miejskie 1233 rok), jedno z 

najbogatszych i największych miast w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 

miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika (1473 r.), wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, cenne zabytki, kościoły, piękne położenie 
  

 Ratusz Staromiejski: bogata historia od XIV w., wejście na 40 m. wieżę 
 

 Dom Mikołaja Kopernika: dom i środowisko astronoma, lata nauki, 

praca, Toruń w XV w., modele przyrządów astronomicznych  

 Makieta Średniowiecznego Torunia: nowoczesna projekcja przy 

modelu miasta z XV w., historia miasta i najważniejsze zabytki 
 

 Dom Eskenów - Muzeum Historii Torunia: jedno z największych 

przedsięwzięć ekspozycyjnych w mieście, dzieje miasta, liczne multimedialne 

wystawy w technice 3D 

 Kamienica Pod Gwiazdą z orientalnym ogrodem: jedna  
z najciekawszych kamienic mieszczańskich Torunia z XIII w., sztuka orientu z Chin, 

Syjamu, Tybetu, Korei, Wietnamu, Indii i Japonii, ogród orientalny – duch  

i estetyka tradycyjnego japońskiego ogrodu, roślinność orientalna 

 Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika: ponad 800 eksponatów 

kultur pozaeuropejskich przekazanych przez Elżbietę Dzikowską 

 Muzeum Toruńskiego Piernika: wyjątkowe muzeum, historia 

europejskiego i miejscowego piernikarstwa, tutaj historia ma smak i zapach  

 Warsztaty wypieku piernika 
 

 Zamek w Malborku: zdumiewający swym ogromem - największy gotycki 

zespół zamkowy na świecie o powierzchni 21 ha i łącznej kubaturze budynków 

przekraczającej ćwierć miliona metrów sześciennych, największy zamek w Polsce, 

jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury w Europie, 

arcydzieło architektury obronnej i rezydencjalnej, uważany za największą budowlę 

ceglaną wzniesioną rękami człowieka, wzniesiony przez zakon krzyżacki, siedziba 



 

 

komtura, wielkich mistrzów zakonnych, władz Prus Zakonnych i królów Polski 

(1457-1772), z listy światowego dziedzictwa UNESCO, odwiedzany przez ponad 

pół miliona turystów rocznie, niezapomniana lekcja historii  

 

 

Cena wycieczki obejmuje:  

Przejazd autokarem  ♦  pilotaż i przewodnictwo  ♦ bilety wstępu do wszystkich 

wymienionych  obiektów w Toruniu (karnet na całość) z warsztatami wypieku pierników, 

zamek w Malborku ♦ nocleg ♦ śniadanie, obiadokolacja lub obiad ♦ opłaty parkingowe ♦ 

słodycze, losowaną niespodziankę ♦ pamiątkowe karty wycieczki ♦ 

 

 

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości?  !! ZADZWOŃ !! 

 
 

 

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz 

tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl 

                     ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec 
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