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TORUŃSKIE PIERNIKI, BYDGOSKIE MYDŁO,  

PARK ROZRYWKI BEZ LIMITU 
 
PROGRAM 

I dzień  

08.00 -  wyjazd ze szkoły w kierunku Torunia 

12.30 - dojazd do Torunia 

spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Rynku - Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, Krzywa Wieża, 

Katedra 

 wizyta w Muzeum Kopernika 

14.15 - obiad  

15.20 - wizyta w Orbitarium, w czasie której można sterować modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 

kamery wizyjne, anteny sondy czy silniki sterujące, do dyspozycji jest również zestaw urządzeń i modeli 

interaktywnych, dzięki którym przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące we 

Wszechświecie 

16.00 -  seans w Planetarium im. Władysława Dziewulskiego; pokazy astronomiczne, zaliczane do największych i 

najnowocześniejszych w Polsce 

17.00 - wizyta w Muzeum Piernika, zajęcia manualne: wyrabianie i wypiekanie ciasteczek. 

18.30 -  przejazd do ośrodka 

19.30 - kolacja 

 zakwaterowanie 

II dzień  

08.00 -  śniadanie 

09.00 - Bydgoszcz: przejazd na starówkę, spacer zabytkowymi uliczkami Wyspy Młyńskiej 

warsztaty w Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz Manufakturze Cukierków 

wędrówka na Wieżę Ciśnień z tarasem widokowym i panoramą na miasto 

rejs tramwajem wodnym po kanale,  

gra miejska – Szyfr Pana Twardowskiego  

14.00 - obiad 

 spacer do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku (możliwość wejścia do zoo lub Ogrodu 

Botanicznego) 

18.30 - kolacja serwowana w hotelu lub kolacja w formie grilla 

III dzień  

08.00 -  śniadanie 

09.30 - przejazd Solca Kujawskiego 

zabawa w JuraPark Solec Kujawski:  

wędrówka z przewodnikiem po parku – obserwacja naturalnej wielkości rekonstrukcji dinozaurów,  

Kino Emocji Cinema 5D, warsztaty paleontologiczne 

zabawa w parku rozrywki („Statek Piracki”, karuzele, dmuchane zjeżdżalnie, plac zabaw), Muzeum Ziemi,  

Park Owadów 

14.00 - obiad w Restauracji Jaskiniowej w trakcie zabawy 

 wyjazd do Warszawy 

22.00 - powrót do Warszawy (godzina przyjazdu jest przybliżona) 

 

Koszt -  

Cena/osoba 3 dni 20 osób - 580zł 30 osób - 494zł 40 osób - 459zł 45 osób - 440zł 

Koszt zawiera – opieka pilota, usługi przewodnika, transport autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, 

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 
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