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Średniowieczne panny i kawalerzy…  

Golub Dobrzyń- Grębocin- Toruń 

 

 

 

 

 

 

Sugerowany program : 

 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd w kierunku Golub – Dobrzyń. 

 Gra Zamkowa - Zaginiony Skarb Anny Wazówny - Zadania dla 

drużyn oraz szukanie ukrytych skarbów królewny Anny 

Wazówny na terenie zamku.  

Przejazd do Grębocina.  

 Wizyta w Interaktywnym Muzeum Piśmiennictwa  

i Drukarstwa+ warsztat.  

Fascynująca podróż dla dzieci do tajemnic świata papieru i 

druku. Podróż w której na pewno nie będziecie się nudzić. Sami 

spróbujecie swoich sił w kaligrafii a także poczujecie smak 

dawnej sztuki drukarskiej, drukując na starej żeliwnej prasie. 

To jednak nie wszystko! Żeby szanować papier zgodnie z 

zasadami recyklingu sami musicie go stworzyć, czerpiąc go z 

kadzi papierniczej za pomocą sita.  

Przejazd na zakwaterowanie w okolicach Torunia. Obiadokolacja. 

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. Nocleg. 

 

Dzień 2  

Śniadanie. Wykwaterowanie. 

Przejazd do Torunia. 

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek Staromiejski, 

Ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Fontanna 

Flisaka, Dom Kopernika, Krzywa Wieża, Mury Obronne, 

Spichlerze, Katedra Świętojańska.  

 Seans w planetarium. 

 Warsztat wypieku piernika.   

 

 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu –  dodatkowo płatnego ok. 

30-40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

 

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE! 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie 

5 000 NNW; 

 1  nocleg, 1 śniadanie, 

1 obiadokolacja,  

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłat za 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 95 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 

Cena 
podstawowa 

 475 zł/os  420 zł/os  395 zł/os 
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Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy 

podpisaniu umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do 

wycieczki. 

ZALICZKA: 100 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w drugim dniu za 

dodatkową opłatą; 

 Ognisko z kiełbaskami w Radzyniu Chełmińskim na zamku.  

 Rejs statkiem po Wiśle. 

 Bydgoszcz – zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 

 Toruń – Dom Legend Toruńskich; 

 Interaktywna wystawa w Geodium; 

 Zwiedzanie Twierdzy Toruńskiej – żywa lekcja historii; 

 Centrum Chemii w Małej Skali – zajęcia warsztatowe. 

 Jura Park Solec Kujawski  - możliwość rozszerzenia pobytu o 

lekcję muzealną. 

 Zwiedzanie Fortu IV z „duchami”. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować 

indywidualnie do biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do 

Państwa potrzeb. 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 45 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych 
opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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