PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE
„TWIERDZA TORUŃ” SP. KOMANDYTOWA

Baw się i zwiedzaj –
Toruń na 2 dni – dla dorosłych
Dzień pierwszy:
13.00 – dwudaniowy obiad w Forcie IV
14.00 – zakwaterowanie w pokojach 1, 2 i 3-osobowych bez łazienki i z łazienką w koszarach Fortu IV (doba
hotelowa w naszym schronisku zaczyna się o 14.00, kończy się zaś o godz. 10.00 dnia następnego)
Fort IV może też dokonać rezerwacji noclegu dla grupy w hotelu zlokalizowanym na Starym Mieście.
15.00–17.00 – zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (bez wstępów)

− Rynek Staromiejski – XIII-wieczny Ratusz, Dwór Artusa, Kamienica pod Gwiazdą, budynek
zabytkowej XIX-wiecznej poczty

− Kościół Najświętszej Marii Panny – przykład gotyckiego, halowego kościoła oo. franciszkanów
− Krzywa Wieża – druga, obok wieży z Pizy, najsłynniejsza Krzywa Wieża w Europie
− Gotycka Starówka – wpisana na listę "UNESCO"
− Ruiny Zamku Krzyżackiego – pozostałości po założycielach Torunia - Zakonie Krzyżackim i
Mury Obronne

− Mikołaj Kopernik w Toruniu – odwiedzenie miejsc związanych z Wielkim Astronomem - Dom
Kopernika, Pomnik Mikołaja Kopernika, budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

17.00–18.00 – czas wolny na mieście
18.30-19.30 – warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni:
•
•
•

własnoręczny wypiek piernika figuralnego
prezentacja multimedialna o historii piernika
konkurs odgadywania przypraw i poczęstunek pierniczkiem

20.00–01.00 – biesiada na jednym z Fortecznych Majdanów lub bankiet w jednej z Fortecznych Sal
Zabawa prowadzona jest przez DJ. W trakcie imprezy umundurowany przewodnik zabierze grupę na spacer
po Forcie IV. Podczas wycieczki przewodnik przybliży historię tego miejsca, zdradzi forteczne tajemnice i
wyjaśni do czego służyły oryginalne, XIX-wieczne elementy wyposażenia obiektu. Ponadto, w trakcie
zwiedzania, w blasku pochodni, grupa przejdzie podziemnym tunelem, w której skosztuje prawdziwej,
wojskowej grochówki, podanej w żołnierskich menażkach.
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Podczas imprezy prowadzone będą także zabawy integracyjne: strzelanie z łuku, turniej w bule i DART, rzut
podkową oraz przeciąganie liny. (Istnieje możliwość wyboru innych gier – ustalenia indywidualne do danej
imprezy).
Przykładowe menu na piknik znajduje się w załączniku. Można je modyfikować.

Nocleg w fortecznych koszarach
Dzień drugi:
8.30 – śniadanie w Forcie IV, po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi
10.00 – seans w Planetarium
Po seansie wyjazd do Ciechocinka
12.00–14.00 – zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem: w planie zwiedzania m. in.: spacer po Parku
Zdrojowym założonym w latach 1872-1875, gdzie podziwiać można ponad 140 gatunków roślin, fontanna
„Grzybek” oraz fontanna „Jaś i Małgosia”, zegar i dywan kwiatowy oraz wejście na tężnie.

Wycena dla grup osób dorosłych prowadzona jest indywidualnie.
Prosimy o kontakt mailowy: biuro@fort.torun.pl
*Rozkład godzin jest przykładowy, może ulec zmianie po dokonaniu rezerwacji. Wymienione w programie
atrakcje można modyfikować według potrzeb.
Zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywienie określone w programie, bilety wstępu do określonych w
programie atrakcji, opiekę instruktorów i przewodników w określonych godzinach.
Nie zapewniamy: transportu, opłat parkingowych, opieki pilota.
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