
TORUŃ 
Śladami Mikołaja Kopernika oraz smaku Toruńskiego piernika.



ATRAKCJE WYJAZDU

• BUNKIER WISŁA - Szczelina została 
zaadoptowana na symulator 
nalotu.Dzięki super niskotonowym 
głośnikom, światła i innym efektom 
specjalnym,mamy okazje na własnej 
skórze doświadczyć emocji, które 
towarzyszyły nalotom.



• PLANETARIUM -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. 
Siedząc wygodnie w fotelach oglądamy 
seanse. Nad naszymi głowami pojawiają się 
tysiące gwiazd i kosmiczne animacje. 
Opowieść prowadzi dla nas narrator, a całości 
dopełnia muzyka.



• ŻYWE MUZEUM PIERNIKA -Toruńskie 
Żywe Muzeum Piernika to pierwsza tego 
typu interaktywna placówka w Europie. 
Istnieje od 2006 roku i mieści się w samym 
centrum miasta – na ulicy Rabiańskiej 9. W 
naszym muzeum można nie tylko w 
magiczny sposób przenieść się do XVI-
wiecznej piernikarni, by pod okiem Mistrza 
Piernikarskiego własnoręcznie wykonać 
tradycyjnego piernika, ale także zobaczyć 
manufakturę z początku XX wieku, gdzie 
każdy chętny może ozdobić piernik lukrem



• DOM LEGEND TORUŃSKICH -Dom 
Legend Toruńskich to połączenie 
interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, 
które pozwoli Wam przenieść się w świat 
magicznych opowieści o mieście i jego 
historii. Legendy nie wystarczy usłyszeć, 
legendą trzeba przesiąknąć! Pamiętajcie, 
przekraczając próg Domu Legend, 
czynicie to na własną odpowiedzialność! 
Nie gwarantujemy, że każdemu uda się 
powrócić do rzeczywistości.



• DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA -Nie 
ulega wątpliwości, że 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. 



• KRZYWA WIEŻA -Krzywa Wieża to 
średniowieczna baszta obronna, która 
swoją nazwę zawdzięcza znacznemu 
odchyleniu od pionu.



• MŁYN WIEDZY -o interaktywne centrum 
promujące nowoczesną komunikację naukową. 
Tutaj zwiedzający samodzielnie przeprowadzają 
doświadczenia, badają zjawiska z różnych 
dziedzin nauki, poznają prawa przyrody. Na 
przestrzeni 5 tys. m², na 6 kondygnacjach 
znajduje się przestrzeń wystawiennicza, 
pracownie naukowe, sale ekspozycyjne. A 
wszystko to w zaadaptowanym gmachu 
zabytkowych XIX-wiecznych dawnych młynów 
Richtera. Wizytówką instytucji jest Wahadło 
Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska 
obrotu Ziemi wokół własnej osi.



• ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM - 
Zobaczymy najciekawsze miejsca 
toruńskiego starego miasta i 
wysłuchamy wielu legend i ciekawostek



• ZAKWATEROWANIE- Hotel 
Ambasada. Jest obiektem otwartym we 
wrześniu 2013 r.  Do Państwa 
dyspozycji oddajemy 60 miejsc 
noclegowych w 22 pokojach 1 / 2 / 3 
osobowych. Standardowym 
wyposażeniem każdego pokoju jest 
łazienka z prysznicem, telewizor oraz 
lodówka.



• WYŻYWIENIE- 

Śniadanie, obiad, kolacja.



• CENA ZAWIERA:

-pełen program

-wstęp do atrakcji.

-wyżywienie.

-opieka wychowawców Happy Travel.

-ubezpieczenie NNW


