
Oferta wycieczki dwudniowej do Torunia
dla uczniów Szkół z Kalisza

Koszt: 240 zł lub 290 zł + cena biletów wstępu

Koszt jest uzależniony od ilości uczestników wycieczki. Koszt wyjazdu 26 dzieci + 2 opiekunów to
290 zł od osoby. Koszt wyjazdu dla 54 dzieci + 4 opiekunów to koszt 240 zł od osoby. W oby 
dwóch wariantach uwzględnione jest bezpłatne uczestnictwo opiekunów w wycieczce.

Cena obejmuje: transport autokarem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota na trasie, 
dwie obiadokolacje składające się z dwóch dań oraz napoju, nocleg ze śniadaniem, zwiedzanie 
Starego Miasta z przewodnikiem.

Całkowity koszt wycieczki może być wyższy w zależności od wybranych atrakcji do 
zwiedzania. Jednakże też wiele atrakcji jest dostępnych za darmo. Część nawet z tych które dalej 
szerzej opisuje, ma zazwyczaj jeden dzień w tygodniu w którym bezpłatnie można korzystać z 
oferty danej instytucji. 

Ratusz Staromiejski- środa
Ruiny zamku krzyżackiego- poniedziałek
Wieża ratuszowa- poniedziałek
Żywe Muzeum Piernika- poniedziałek
Obserwatorium Astronomiczne- poniedziałek
Planetarium- poniedziałek (tylko od maja do sierpnia)
Katedra Świętojańska i Wieża katedralna- poniedziałek (tylko od kwietnia do września)
Fort IV Twierdzy Toruń- poniedziałek
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa- poniedziałek
Ogród Zoobotaniczny- poniedziałek
Dom Legend Toruńskich- poniedziałek
Muzeum Zabawek i Bajek- poniedziałek

Niestety Toruń nie ma aż tak dużo bezpłatnych atrakcji i w głównej mierze są one tylko w 
poniedziałki to jednak przy wybraniu tego terminu można zobaczyć znaczną część atrakcji 
Toruńskich bez dodatkowych kosztów.

Proponowane atrakcje do odwiedzenia na trasie:

1) Dom Legend Toruńskich

cena biletów: 10 zł (dzieci i młodzież szkolna), 14 zł (dorośli), 12 zł (studenci)



Dom Legend Toruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Powstał on w 2013 
roku, a jego pomysłodawcami i założycielami byli: Elżbieta i Andrzej Olszewscy. Można tu 
poznać historię Torunia i jego legendy, m.in.: opowieść o wylaniu przez mieszczkę toruńską 
nieczystości na głowę króla Jagiełły, historię flisaka, który uratował miasto przed plagą żab oraz 
poznać powody pochylenia się Krzywej Wieży

2) Żywe Muzeum Piernika

cena biletów: 19 zł (dorośli), 14 zł (ulgowy), 16 zł (seniorzy)

Pierwsze piętro w magiczny sposób przenosi gości do średniowiecza, w którym – pod okiem
Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedzmy Korzennej- poznają wszelkie rytuały związane z 
wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotują ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, 
wypiec z niego toruńskie specjały. 

Drugie piętro Muzeum przedstawia manufakturę z początku XX wieku, którą 
zarządza rodzeństwo Rabiańskich. Goście zobaczą tam m.in. oryginalne niemieckie maszyny 
służące do wypieku piernika, zabytkowy piec, kolekcję woskowych form, a każdy chętny będzie 
mógł ozdobić piernik lukrem, biorąc udział w warsztatach dekorowania prowadzonych przez 
artystkę malarkę.

3) Bunkier Wisła

cena biletów: 6 zł

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Torunia
https://muzeumpiernika.pl/content/ekipa#rodzenstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Wie%C5%BCa_w_Toruniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o


Kryta, betonowa szczelina przeciwlotnicza LSDG dla 100 osób (Luftschutz 
Deckungsgraben im Beton, LS-Betondeckungsgraben), z 1943 roku (ukończona 11 października 
tegoż roku). Zbudowana z lanego betonu (ściany, część stropu) i prefabrykatów (strop nad prostymi 
odcinkami korytarza). Wyposażona w grawitacyjny układ wentylacji, z trzema nadciśnieniowymi 
zaworami jednokierunkowymi. Zadaniem schronienia była najprawdopodobniej ochrona 
pracowników pobliskiego portu na Wiśle, ewentualnie załogi obsługującej pobliski zbiornik gazu. 
Szczelina składa się z dwóch przedsionków z drzwiami, zygzakowato ułożonego korytarza 
(4 odcinki pod kątem prostym po ok. 11 metrów), wyjścia ewakuacyjnego z szybem i drabiną, 
dwóch suchych latryn (w każdej stało wiadro na nieczystości, opróżniane po ustaniu 
bombardowania) i wnęki 1,5x2m, służącej jako pomieszczenie porządkowe. Energia elektryczna 
potrzebna do oświetlenia dostarczana była z zewnątrz. Szczelina zabezpieczała przed odłamkami i 
falą uderzeniową. Nie była odporna na bezpośrednie trafienie bombą lotniczą bądź pociskiem 
artyleryjskim. Nie zabezpieczała też przed atakiem chemicznym. 

4) Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

cena biletów: 12 zł

Wizytówką instytucji jest Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu 
Ziemi wokół własnej osi. Sercem toruńskiego eksponatu jest 35-kilogramowa, chromowana kula 
wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej linie, biegnącej od dachu po parter placówki 
przez wszystkie kondygnacje. Dzięki temu wahadło jest widoczne z każdego piętra.

W Centrum można oglądać cztery stałe wystawy: 

„O Obrotach”: poświęconą idei koła i ruchu obrotowego, także w odniesieniu do dzieła 
Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”. 

„Rzeka”: nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wisły, obejmująca model rzeki od 
źródeł po ujście. Zwiedzający mają do dyspozycji również wystawy czasowe, warsztaty i pokazy 
naukowe.

"IDEE": najbardziej interdyscyplinarna wystawa Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 
łączy nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz elementy sztuki.

"...To takie proste!": wystawa obejmuje 26 eksponatów wchodzących w skład czterech 
różnych stref: „Główka pracuje”, „Mechaniczny plac zabaw”, „TechnoŚwiat” oraz „Pomyśl, 
zrozum, zrób”. Jednym z najważniejszych czynników na tej wystawie jest kreatywność i 
innowacyjność zwiedzającego, który dzięki odpowiednio dobranym strefom tematycznym oraz 
eksponatom, sprawiają, że może odkryć w sobie żyłkę naukowca, konstruktora i wynalazcy.

5) Seans w Planetarium

cena biletów: 12 zł (bilet ulgowy), 15 zł (bilet normalny)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_Foucaulta


Sala Planetarium to miejsce, w którym, dzięki specjalnej aparaturze, wyświetlamy popularne
pokazy astronomiczne. Projekcje te trwają około 40 minut. Zależnie od tytułu, opowiadają 
o wielkości i budowie Wszechświata, opisują najbardziej popularne gwiazdozbiory na niebie, 
przybliżają tajemnice planet i galaktyk.

Sercem sali Planetarium jest projektor gwiazd RFP II niemieckiej firmy Zeiss, który służy 
do wiernego odtwarzania wyglądu nieba z dowolnej chwili i dowolnego miejsca na Ziemi. Tak więc
na sztucznym niebie, którym jest kopuła o średnicy 15 m, możemy przedstawić układ wszystkich 
6500 gwiazd widocznych gołym okiem, konfigurację planet na tle zodiaku, układ gwiazdozbiorów, 
fazy Księżyca, zaćmienia - słowem wszystkie zjawiska widoczne z Ziemi na niebie prawdziwym. 
Projektor zajmuje centralne miejsce na sali, a wokół niego znajduje się 189 foteli.


