Dzień 1. Wyjazd z Białegostoku. Zwiedzanie Torunia. Obiadokolacja.
Zwiedzanie najciekawszych miejsc Torunia
Przejazd do Torunia i zwiedzanie najważniejszych i najbardziej znanych zabytków Starego Miasta
(wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) i Nowego Miasta: Rynek Staromiejski, Ratusz
Staromiejski z główną siedzibą Muzeum Okręgowego, i tarasem widokowym na szczycie 40-metrowej
Wieży Ratuszowej, z którego podziwiać można gród Kopernika w całej jego okazałości. W wnętrzach
Ratuszu podziwiać można m.in. Galerię Sztuki Gotyckiej z kolekcją unikatowych XIV-wiecznych witraży,
ekspozycję prezentującą historię i rzemiosło artystyczne lat 1233–1793, wystawę Mennice i monety
toruńskie 1233/1238–1765, Salę Mieszczańską z galerią portretów wybitnych mieszczan Torunia (XVI–
XVIII wiek), w której znajduje się również portret Mikołaja Kopernika – bodaj najsłynniejszy wizerunek
astronoma na świecie i inne.
Dom Mikołaja Kopernika - to najczęściej odwiedzane muzeum w Toruniu, łączące najnowsze technologie
multimedialne z historyczną tkanką zabytkowego domu średniowiecznego. Mikołaj Kopernik urodził się w
Toruniu, dlatego też tu, w dwóch zabytkowych kamienicach należących niegdyś do jego rodziny znajduje
się muzeum prezentujące sylwetkę wielkiego astronoma i jego dokonania, wartych odwiedzenia. Zaczerpnąć
tu można wiedzy i wrażeń ogniskujących się wokół trzech tematów: nauka dawna i współczesna, życie
codzienne rodziny mieszczańskiej w późnogotyckim hanzeatyckim domostwie oraz życie i dzieło Mikołaja
Kopernika. Z kolei obszerne piwnice pod obiema kamienicami są miejscem stałej wystawy zatytułowanej
"Świat toruńskiego piernika".
Zwiedzanie Muzeum Piernika – W muzeum przedstawiony jest interaktywny pokaz poprowadzony
przez doświadczonych przewodników. Zwiedzając, własnoręcznie przesiewamy mąkę, poznajemy tajniki

przygotowania ciasta piernikowego. Pod okiem mistrza zrobiony piernik, po upieczeniu zabieramy
na pamiątkę. Następnie obejrzymy prezentację maszyn fabrycznych i pokaz trudnej sztuki przyozdabiania
pierników lukrem. Goście mogą w sklepiku kupić toruńskie pamiątki i pierniki wypiekane na bazie starych
receptur. UWAGA! Ze względu na ograniczenia sanitarne wprowadzone z powodu pandemii COVID-19
warsztaty wypieku piernika zastąpiono tymczasowo pokazem prowadzonym przez piernikarkę, które
odbywają się co pół godziny.
Opcjonalnie proponujemy odwiedzenie Muzeum Legend Toruńskich – Interaktywny spektakl,
który łączy muzeum z teatrem. Można będzie poznać historię Torunia i jego mieszkańców będąc
jednocześnie aktywnym bohaterem spektaklu. Czas trwania około 1 godziny.
Planetarium Toruń – Uczestnictwo w pokazie astronomicznym opowiadającym o wielkości i budowie
wszechświata. Nad głowami siedzących w fotelach uczestników przedstawiane są przez prowadzącego
narratora przestrzenne kosmiczne animacje.
Zwiedzanie interaktywnych wystaw dotyczących budowy ziemi oraz uczestniczenie w zabawie
na zainscenizowanej stacji kosmicznej.
Rejs statkiem po Wiśle. Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem – W czasie tej wycieczki
zapoznają się Państwo z najważniejszymi i najsłynniejszymi zabytkami Torunia oraz w czasie obiadu
skosztują pysznych regionalnych dań.
Czas wolny. Nocleg.
Biorąc pod uwagę Państwa zainteresowania, czas wolny na spacer i ewentualne zakupy, istnieje możliwość
zrezygnowania ze zwiedzania Planetarium lub opcjonalnego Muzeum Legend Toruńskich. Umożliwi to
obszerniejsze zwiedzanie Starego Miasta z wchodzeniem do części oglądanych zabytków i zwiększy czas
na indywidualny spacer po mieście.

Dzień 2. Śniadanie. Zwiedzanie Biskupina i Gniezna. Obiadokolacja.
Wyjazd do Biskupina, gdzie znajduje jedno z największych w Europie i słynne na całym świecie
stanowisko archeologiczne osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej zwanego polskimi Pompejami.
Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii.
Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne
średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami
osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza – niezwykle istotne dla tzw. „archeologii mokrej” zajmującej
się stanowiskami bagiennymi i torfowymi. Jego odkrycie znalazło się w gronie 100 najważniejszych
archeologicznych odkryć XX wieku. Czas zwiedzania – 2,5 godziny.
Opcjonalnie:
- Rejs statkiem pasażerskim „Diabeł Wenecki” po Jeziorze Biskupińskim to wyjątkowa okazja do
podziwiania naszego rezerwatu z zupełnie innej perspektywy (30 min - 10 zł./ os.)
- Możliwość przejazdu do Biskupina Kolejką Wąskotorową na trasie Żnin – Wenecja – Biskupin –
Gąsawa (ok. 50 min – 13 zł./os)
- Udział w Festynie Archeologicznym w Biskupinie od 12 - 20 września 2020 r. oraz innych ciekawych
wydarzeniach kulturowych – Noc Kupały (20.06.2020), Podróże w czasie, Turniej Łuczniczy i inne.
Przejazd do Gniezna.
Zwiedzanie miasta między innymi: Starówka, Archikatedra Gnieźnieńska.
Gniezno: „Pierwszy” jest najczęściej używanym słowem przy opisie miasta. Tutaj pierwszy władca Polski
Mieszko w 966 roku dokonał chrystianizacji kraju. Tym aktem o trwałym znaczeniu, wprowadził swój
naród w obręb zachodniej kultury i łacińskiego piśmiennictwa. Jego następca i zarazem pierwszy król Polski
Bolesław Chrobry założył w Gnieźnie metropolię kościelną. Wydarzenia te otworzyły drogę
do ukształtowania się państwa polskiego, trwającego po dziś dzień. Gniezno od tych czasów było stolicą

Polski. Jednakże po najeździe w 1038 roku władcy czeskiego Brzetysława i zniszczeniu przez niego miasta,
stolicę przeniesiono do Krakowa.
Zwiedzając zabytki miasta przedstawimy Państwu, przynajmniej w zarysie, klęski i triumfy miasta.
Przybliżymy kontekst polityczny i kulturowy w którym przyszło mu istnieć, a wreszcie jego ścisłe
powiązania z losami młodego wówczas państwa polskiego.
Gniezno - miasto, w którym na każdym kroku tchnie najdawniejsza historia naszego państwa. Bazylika
archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha nazywana jest Matką Polskich Katedr. Najstarszą
częścią budowli jest prezbiterium z relikwiami św. Wojciecha i zrekonstruowanym jego dawnym
grobowcem. Przy południowej wieży znajduje się dawne główne wejście do katedry, gdzie możemy
zobaczyć słynne drzwi gnieźnieńskie zwane Klejnotem Królestwa.
Opcjonalnie – przejazd i zwiedzanie Skansen Miniatur w Pobiedziskach Szlaku Piastowskiego w połowie
drogi pomiędzy Gnieznem a Poznaniem.

Dzień 3 Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Poznania. Obiadokolacja.
Poznań zachwyca wspaniałą zabytkową Starówką i wieloma cennymi zabytkami. Na Ostrowiu Tumskim
zobaczymy najstarszą w kraju katedrę będącą miejscem pochówku pierwszych władców Polski. Ozdobą
Starego Rynku jest renesansowy ratusz z trykającymi się na jego wieży koziołkami, ale uwagę przyciągają
również okoliczne kamienice. Tuż obok ratusza ostał się późnogotycki pręgierz. Pobliska fara, zaliczana do
najbardziej okazałych barokowych budowli w kraju, zachwyca swoim wystrojem. Posłuchamy też
opowieści o zamku królewskim i kościele franciszkanów.
Zwiedzimy m.in.: Stare Miasto, Ratusz, Archidiecezjalna Bazylika z grobowcami Mieszka I i Bolesława
Chrobrego oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych ze zbiorami niezwykłych instrumentów ze wszystkich
kontynentów lub Muzeum Archeologiczne, Port Lotniczy "Ławica"

Na życzenie dodatkowo: Stare ZOO, Palmiarnia, Poznańska Cytadela, Muzeum Broni Pancernej, Kino
Trójwymiarowe – IMAX.

Dzień 4 Śniadanie. Przejazd do Lichenia. Zwiedzanie. Obiadokolacja.

Przejazd do Lichenia.
Licheń Stary to piękna miejscowość, otoczona malowniczymi terenami zieleni, wyjątkową, nieskażoną
przyrodą oraz jeziorami, która jest dobrze znana każdemu Polakowi. Mieści się tu największa świątynia w
Polsce i dwunasta na świecie – wspaniała budowla Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, do
którego co roku przybywa ponad milion pielgrzymów i turystów.
Zwiedzimy m.in. Bazylikę zbudowanej na planie krzyża, składająca się z części głównej, trzech okazałych
portyków, wieży oraz dzwonnicy z ważącym prawie 15 ton dzwonem Maryja Bogurodzica. W środku
zobaczymy największe w Polsce organy, najdłuższa piszczałka których ma 783 cm wysokości oraz
Cudowny obraz z wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej w głównym ołtarzu bazyliki.
Zwiedzanie z przewodnikiem górnej i dolnej części Bazyliki, Kościoła Parafialnego św. Doroty, Kaplicy św.
Krzyża oraz okolic 25 metrowej kamiennej góry Golgoty (dla chętnych wejście na szczyt). Potem pomniki
w alejkach Sanktuarium, Nowa Dzwonnica, Droga Krzyżowa oraz spacer do Lasku w Grąblinie - miejsca
objawień Matki Bożej. Na ogromnym terenie sakralnym znajduje się także źródełko, któremu przypisuje się
cudowne oraz lecznicze właściwości.
Oprócz tego istnieje możliwość zwiedzania:
- Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego znajdujący się w tylnej części bazyliki, w kolekcji którego
znajdują się m.in. starodruki polskie i obce od XVI do XVIII wieku, listy i autografy królewskie, rękopisy
pisarzy polskich z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.
- Punkt widokowy na wieży bazyliki, jeden na wysokości 98 m (27 piętro), drugi na wysokości 114 m (31
piętro), z których rozciąga się wspaniały widok panoramiczny 35 km. okolic i całego Sanktuarium - wieży
kościołów, alejek, stawów z nenufarami i dachów licheńskiej bazyliki, a także otaczających lasów, jezior i

pol. Na punkt widokowy wieży można się dostać na dwa sposoby. Prosty i szybki to możliwość wjazdu
windą (wjazd trwa około minuty) i koszt 8 zł. Można także podjąć się wyzwania i wejść schodami,
uczynniając wysiłek, ponieważ na górę prowadzą 762 stopnie schodów (koszt 4 zł.).
Na zwiedzenie całego kompleksu należy poświęcić cały dzień, jednak nie jest to jedyny obiekt, który
zachęca do przybycia do Lichenia. Jezioro Licheńskie cechuje się ciepłą wodą, co stanowi idealne miejsce
do żerowania tołpyg i amurów, więc staje się miejscem doskonałym również dla wędkarzy i uprawiania
sportów wodnych. W samej miejscowości znajduje się wiele różnych zabytków, głównie tych o charakterze
sakralnym, np. Kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej, Figura Matki Boskiej Niepokalanej czy Kościół Matki
Bożej Częstochowskiej. Warto zobaczyć również Ścianę Pamięci Narodowej, zabytkowy krzyż romański
oraz wiatrak koźlak.
Rejsy Statkiem po Jeziorze Licheńskim w sezonie od kwietnia do listopada. W sezonie 2020 rejsy są
zawieszone.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Wieczorem: ognisko oraz wodne atrakcje w postaci kajaków czy łodzi dla
chętnych.

Dzień 5. Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek. Obiadokolacja. Powrót.
Cena: 1235 zł*
*wyjazd z Białegostoku
*W celu ustalenia terminu i ceny prosimy o kontakt z biurem. Minimalna liczba uczestników do zrealizowania
wycieczki jest zależna od ceny wyjazdu. Klient zostanie poinformowany pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy
turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 15 dni przed imprezą. Wszystkie ceny
podawane są za jedną osobę.
Cena zawiera:
•
•
•
•
•
•

Przejazd autokarem / mikrobusem wg. programu wycieczki
Zwiedzanie pod opieką pilota
4 noclegi w hotelach */**/*** gwiazdkowych (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
4 śniadania
5 obiadokolacji
Wycieczki wg. programu

Cena nie zawiera:
Obowiązkowe dopłaty:
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalni przewodnicy - ok. 255 zł
Fakultatywne opłaty:
• Szczegóły w biurze podróży

