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TORUŃ - MIASTO KOPERNIKA - 1 dzień
TORUŃ - MIASTO KOPERNIKA
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd do Torunia.
Niebywała panorama miasta, wszechobecna gotycka cegła, piękne legendy czy zapach pieników to pierwsze
skojarzenia o mieście Mikołaja Kopernika. Idąc nadwiślańskim Bulwarem Filadelfijskim przenosimy się do
czasów średniowiecza. Ruiny zamku krzyżackiego do dziś świadczą o jego potędze. Mijane po drodze mury
miejskie z bramami i krzywą wieżą strzegły średniowieczne miasto przed nieproszonymi gośćmi, a w
toruńskich spichlerzach kupcy bezpiecznie przechowywali zboże. W gotyckiej katedrze św. Janów został
ochrzczony Mikołaj Kopernik, który przyszedł na świat w kamienicy zwanej dziś domem Kopernika. Pomnik
wielkiego astronoma jest najczęściej fotografowanym obiektem miasta. Najważniejszym zabytkiem toruńskiej
starówki jest ratusz, który przez wieki stanowił administracyjne i handlowe centrum miasta. Tuż obok ratusza
znalazła swe miejsce Fontanna Flisaka symbolizująca związek Torunia z Wisłą. Pośród wszechobecnego
gotyku zdarzają się też perełki z późniejszego okresu jak barokowy Dom pod Gwiazdą czy
dziewiętnastowieczny Dwór Artusa. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), opieka pilota, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT-marża.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne,
przewodnicy muzealni, opłaty lokalne).
Opłat i wycieczek fakultatywnych.
Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 18 - 25 zł/os - koszt finalny uzależniony od indywidualnych
ulg i zniżek.
Uwagi:
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłata rezerwacyjna, przewodnicy muzealni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2021 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Inne: Cena nie zawiera dopłaty za połączenie antenowe.
Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017
roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.
Terminy i ceny:
11.03 - 11.03.2023

179 zł

15.04 - 15.04.2023

189 zł

13.05 - 13.05.2023

189 zł

24.06 - 24.06.2023

199 zł

29.07 - 29.07.2023

199 zł

26.08 - 26.08.2023

199 zł

23.09 - 23.09.2023

199 zł

21.10 - 21.10.2023

189 zł

09.12 - 09.12.2023

189 zł

