Toruń i Bydgoszcz
Kopernik i EXPLOSEUM

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Przejazd do Torunia. Zwiedzanie Rynku Staromiejskiego oraz usytuowanych przy nim i w
okolicznych uliczkach pięknych kamienic, w tym jednej słynnej z narodzin największego astronoma
wszechczasów. W trakcie spaceru zobaczymy również charakterystyczne dla miasta zabytki:
Ratusz, Dwór Artusa, Bramę Klasztorną, a także pręgierz, przy którym ku uciesze gawiedzi karę
odbywali miejscowi złoczyńcy. Po czasie wolnym udamy się do Planetarium na seans popularnych
pokazów astronomicznych. Trzeba zaznaczyć, że toruński obiekt posiada specjalny projektor
wiernie odtwarzający wygląd nieba.

Dzień 2
Śniadanie. Dzień rozpoczniemy od zwiedzania Starego Miasta w Bydgoszczy. Miasto swoim
rodowodem sięga czasów Kazimierza Wielkiego i lokacji w 1346 roku. Następnie udamy się do
najstarszego bydgoskiego kościoła katedry pw. św. Marcina i Mikołaja. Podążając wzdłuż rzeki
Brdy dojdziemy do najbardziej rozpoznawalnych zabytków miasta - trzech szachulcowych
spichlerzów z XVIII/XIX wieku. Kierując się dalej wejdziemy na most im. Jerzego SulimyKamińskiego, z którego będziemy mogli rozkoszować się malowniczą panoramą miasta. Nad rzeką
rozwieszona jest rzeźba z 2004 roku "Przechodzący przez rzekę" . Stamtąd kładką udajemy się
na Wyspę Młyńską. Jest to kilkuhektarowy zielony obszar, w którym dawna zabudowa portowa
łączy się z nowoczesnych budownictwem, tworząc eklektyczną całość. Spacer po wyspie.
W kolejnej części dnia przejedziemy do Exploseum - Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. EXPLOSEUM to unikalny na skalę światową przykład architektury
przemysłowej zachowanej w praktycznie niezmienionym kształcie od czasów II wojny światowej.
Zaadoptowane na potrzeby turystyczne obiekty to część jednej z największych fabryk
zbrojeniowych, w przeszłości przeznaczonych do zadań militarnych III Rzeszy.
Exploseum – jedyne takie miejsce w Europie:kompleks zawiera autentyczny ciąg technologiczny,
stanowiący dawną linię strefy produkcji nitrogliceryny wyjątkowa lokalizacja na skraju Puszczy
Bydgoskiej trasa zwiedzania to niemal 2 km ciąg wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych
tuneli. Przemierzając tunelami pofabryczne wnętrza, można zobaczyć, posłuchać i dotknąć
wszystkiego, co związane z historią zakładów, przemysłem zbrojeniowym, niewolniczą pracą ludzi.
Ikonografia, multimedia, interaktywne rozwiązania posłużyły do stworzenia opowieści o fabryce
DAG Bromberg

Dostępne opcje zakwaterowania
pokój 2 - osobowy
pokój 3 - osobowy
pokoje wieloosobowe

CENA ZA OSOBĘ:
CENA OBEJMUJE
1

Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar,
DVD, WC)

3

Opieka pilota

2

Podstawowy pakiet NNW 15000 zł,
bagaż – utrata 1000 zł)

4

Realizacja programu w oparciu o
system Tour Guide

