
 

 

 

 

„NA SZLAKU PIASTOWSKIM”  
BISKUPIN, WENECJA 

 

 
10.00 Spotkanie z pilotem. Wyjazd do Biskupina.  
 
 

 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie  

 Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Archeologicznego w Biskupinie obejmującego 

częściowo zrekonstruowaną osadę obronną z okresu kultury łużyckiej, sprzed 2700 lat. 

Biskupin nazywany jest „Polskimi Pompejami". 

 Lunch w restauracji. 

 Przejazd do Wenecji. 

 Muzeum Kolejki Wąskotorowej.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem. Skansen został zbudowany w oparciu o dworzec kolejowy 

z całym zapleczem technicznym i towarzyszącą infrastrukturą. Zbiory weneckie stanowią 

atrakcję turystyczną na skalę Europy. 

 ruiny Zamku Diabła Weneckiego z wystawą średniowiecznych maszyn oblężniczych 

 Powrót do Torunia ok. 18.00. 

Program w języku polskim: 

Cena: 185 zł/os. 

Kalkulacja dla grupy min 20 osób. 

 

Program w języku angielskim: 

Cena: 195 zł/os. 

Kalkulacja dla grupy min 20 osób. 

Cena zawiera: transport busem, opiekę pilota, zwiedzanie Muzeum Archeologicznego  

w Biskupinie, zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, zwiedzanie Zamku 

Diabla Weneckiego, lunch oraz koordynację wycieczki przez biuro. 

Oferta Biura turystycznego „Copernicana”, ul. Żeglarska 31/1, 87-100 Toruń 

Kontakt: tel 56 622 30 02 kom. 695 639 166, mail: biuro@copernicana.pl 

 

 



 

 

 

WYCIECZKA DO CIECHOCINKA 

 

10.00 - spotkanie z pilotem w umówionym miejscu.  

 

 Przejazd z przewodnikiem do Ciechocinka - perły polskich uzdrowisk z unikatowymi  

na skalę europejską tężniami - drewnianymi konstrukcjami do odparowywania wody  

z solanki. 

 Spacer z przewodnikiem po Ciechocinku: tężnie - wejście na taras widokowy,  

park zdrojowy z muszlą koncertową i fontanną Jaś i Małgosia, fontanna grzybek, zegar 

kwiatowy, pijalnia wód. Zwiedzanie zabytkowej warzelni soli.  

 Lunch w restauracji w Ciechocinku. 

 Wizyta w grocie solankowej - naturalnym inhalatorium wewnątrz tężni jedyne w Polsce  

i niepowtarzalne w Europie. Mikroklimatyczna komora groty umiejscowiona została  

we wnętrzu tężni nr 2, na zbiorniku solankowym, wśród bali wypełnionych tarniną. 

Wnętrze tężni jest doskonałym miejscem służącym do zażywania inhalacji z powstałego 

specyficznego aerozolu zawierającego zdrowotne pierwiastki. 

 Wyjazd z Ciechocinka. Przejazd na Kępę Bazarową w Torunia. Możliwość podziwiania 

jednego z 7 cudów turystycznych cudów Polski - Panoramy Torunia. 

 Zakończenie wycieczki ok. 16.00 

 

Program w języku  polskim: 

Cena: 135 zł/os (kalkulacja dla grupy min 20 osób) 

Program w języku angielskim: 

Cena: 155 zł/os. (kalkulacja dla grupy min 20 osób) 

 

Cena zawiera: transport busem, opiekę pilota, oprowadzanie po Ciechocinku, zwiedzanie 

zabytkowej warzelni soli, wejście na taras tężni, wizytę w grocie solankowej, lunch  

oraz koordynację wycieczki przez biuro. 

Oferta Biura turystycznego „Copernicana”, ul. Żeglarska 31/1, 87-100 Toruń 

Kontakt: tel. 56 622 30 02 kom. 695 639 166, mail: biuro@copernicana.pl 
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WYCIECZKA DO CIECHOCINKA 
 
 

Ciechocinek w pełni zasługuje na szczytną nazwę „Perły Uzdrowisk Polskich”  

i jest jednym z najpopularniejszych miast uzdrowiskowych w Polsce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas 2-godzinnego spaceru z przewodnikiem zobaczyć będzie można:  

Zespół trzech osobliwych tężni solankowych z 1828 roku, piękne dywany kwiatowe, 

urokliwe parki, skwery, fontanny ze znanym "Grzybkiem" oraz "Jasiem i Małgosią", łazienki, 

pijalnie wód a także Dworek Prezydentów RP, teatr letni, ciechocińską cerkiew, słynne 

ciechocińskie dywany kwiatowe, park zdrojowy z zabytkowym budynkiem Pijalni Wód 

Mineralnych oraz muszlą koncertową. 

 

Program w języku  polskim: 

Cena: 130 zł/os (max grupa może liczyć 40 osób) 

 

Dodatkowy koszt stanowią następujące wstępy- dla osób chętnych 

- spacer po obszarze tężniowym- 3,50 zł/os 

- wejście na tarasy widokowe tężni – 5,00 zł/os 

- pobyt w grocie solankowej – 5,00 zł/os 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turystyka.torun.pl/#pijalniawodmineralnych
http://www.turystyka.torun.pl/#pijalniawodmineralnych


 
 
 
 
 
 
 

„ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA” 
WYCIECZKA DO SZAFARNI I GOLUBIA DOBRZYNIA 

 

Szafarnia to niewielka miejscowość związana z Fryderykiem Chopinem, który gościł 

tu dwukrotnie. Owocem tych wizyt stały się pierwsze cztery mazurki wielkiego 

kompozytora. Zgodnie z wolą matki, Chopin prawie codziennie wysyłał z Szafarni 

adresowane do niej listy. 

 
10:00 spotkanie z pilotem, przejazd busem do Szafarni 
 
* zwiedzanie ośrodka chopinowskiego, w wypoczynek w zabytkowym parku,  

30-minutowy koncert chopinowski 

* przejazd do Golubia Dobrzynia 

* lunch w restauracji w Golubiu Dobrzyniu 

* zwiedzanie renesansowego zamku Anny Wazówny 

Golubski Zamek wkomponowany został w niezwykle malowniczy krajobraz. Położenie 

na wysokiej skarpie, z której rozpościera się widok na miasto z historyczną zabudową  

i fragmentami średniowiecznych murów – podkreśla piękno górującej nas okolicą 

rezydencji. Ok. godz. 16 zakończenie wycieczki 

 

Program w języku  polskim: 

Cena: 185 zł/os (kalkulacja dla grupy min 20 osób) 

Program w języku angielskim: 

Cena: 195 zł/os. (kalkulacja dla grupy min 20 osób) 

 

Cena zawiera: transport busem, opiekę pilota, zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego  

w Szafami, koncert w Ośrodku Chopinowskim w Szafami, zwiedzanie Zamku w Golubiu 

Dobrzyniu oraz koordynację wycieczki przez biuro. 

Oferta Biura turystycznego „Copernicana”, ul. Żeglarska 31/1, 87-100 Toruń 

Kontakt: tel. 56 622 30 02 kom. 695 639 166, mail: biuro@copernicana.pl 
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