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SZCZEGÓŁY CENY 310 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW na
trasie wycieczki, opieka Pilota, bilety wstępu do: Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Toruńskiego Piernika,
Niewidzialnego Domu, zwiedzanie miasta z Przewodnikiem, Podatek Vat, obowiązkowa opłata na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny. 

TORUŃ 10.12.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina 10:00 – przyjazd do Torunia zwiedzanie Domu Mikołaja Kopernika (około 2,5 godziny), Żywe Muzeum Piernika
(ok. 1,5 godziny) 
Godzina 14:15 - zwiedzanie Torunia z przewodnikiem (około 1,5 godziny), czas wolny m.in. na posiłek
Godzina 16:45 – zwiedzanie Niewidzialnego Domu (około 45 minut, w grupach 7 osobowych co 15 min
.Ostatnia grupa wchodzi o godzinie 17:45
Godzina 18:45 – wyjazd w drogę powrotną Orientacyjna godzina powrotu 24:00

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

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. Dzięki gruntownej modernizacji
przeprowadzonej w latach 2017–2018 Dom Mikołaja Kopernika zyskał nowy blask. Dziś jest to miejsce łączące najnowsze
technologie multimedialne z historyczną tkanką zabytkowego domu średniowiecznego. Zwiedzający mogą oczekiwać 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. W muzeum czeka na nas nowoczesna,
multimedialna, interaktywna ekspozycja wykorzystująca najwspanialsze osiągnięcia współczesnego muzealnictwa: aplikację na
smartfony, dzięki której zwiedzający mogą pogłębiać swoją wiedzę związaną z wystawą, audioprzewodnik w trzech wersjach
językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) także z audiodeskrypcją, rozszerzoną rzeczywistość, kino 4D, hologramy czy
projekcje wizualne. Jedną z nowości jest udostępnienie zwiedzającym wyjątkowej, średniowiecznej więźby dachowej, na której
rozgrywa się pokaz rozgwieżdżonego nieba, przypominający, że to właśnie tutaj po raz pierwszy młody Mikołaj skierował swe
oczy ku gwiazdom

DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA

KATOWICE zatoczka  przy  wejściu głównym do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska, 04:15 
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 ul. Polna, przy Renault Pietrzak, godzina 04:00
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 03:45
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 03:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii autobusu nr M1 przy 
DTŚ - miejsca przystanków dostępne są na www.mobiletour.pl w zakładce przystanki 
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To pierwsza tego typu interaktywna placówka w Europie. Istnieje od 2006 roku. Przekroczenie bram muzeum 
gwarantuje dwie podróże w czasie: •Pierwsze piętro w magiczny sposób przeniesie Was do średniowiecza, w którym – 
pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej - poznacie wszelkie rytuały związane z wypiekiem 
piernika. Własnoręcznie przygotujecie ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruńskie 
specjały. •Drugie piętro Muzeum przedstawia manufakturę z początku XX wieku, którą zarządza rodzeństwo 
Rabiańskich. Zobaczymy tam m.in. oryginalne niemieckie maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy piec, 
kolekcję woskowych form, a każdy chętny będzie mógł ozdobić piernik lukrem, biorąc udział w warsztatach 
dekorowania prowadzonych przez artystkę malarkę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać tradycję wypieku 
toruńskiego piernika, historię miasta, średniowieczną kulturę i język w niezwykłej atmosferze i z humorem! Do roboty 
zagonią wszystkich bez wyjątku, czy to małych, czy dużych. Poznawanie historii i tradycji w Muzeum to radość dla 
zwiedzających w każdym wieku, nawet najbardziej dojrzałym. Muzeum dokłada wszelkich starań, aby być miejscem 
dostępnym i przyjaznym dla wszystkich – jest przygotowane na przyjęcie osób niepełnosprawnych.

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA

...myślisz, że świat jest taki jakim go widzisz. Czujesz, że wszyscy tak myślą. A jeżeli ktoś, choć na chwilę, wyłączyłby 
Tobie zmysł widzenia, zmieniłbyś swoje zdanie. Niewidzialny dom jest odpowiedzią na wiele pytań, często nie 
zadanych pytań. Niewidzialny Dom pokaże Ci świat, którego nie możesz zobaczyć. Nawet nie wiesz, że istnieje. 

NIEWIDZIALNY DOM

Jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego z wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
średniowiecznym zespołem miejskim, stanowi jeden z najważniejszych kulturowo-turystycznych ośrodków w Polsce... 

TORUŃ


