
 

ZWIEDZANIE TORUNIA – OFERTY BIUR PODRÓŻY   

 

1. Biuro Turystyczne „Ratuszanka” 

Toruń, ul. Szeroka 41/1, tel. 691 639 883 

www.ratuszanka.pl, biuro@ratuszanka.pl 

 

 ,,Odkryj to co bliskie, a nieznane’’  

Dwugodzinna wycieczka po zabytkach Starego Miasta z licencjonowanym przewodnikiem, 

który w sposób interesujący, zabawny a niekiedy nawet zaskakujący opowie historię Torunia. 

Przewodnik pomoże państwu odkryć miejsca, które mijamy na co dzień w sposób,  

który do tej pory mógł być nieznany. W programie m.in. Rynek Staromiejski z Ratuszem, 

pomnik Mikołaja Kopernika, dom Mikołaja Kopernika, ruiny Zamku Krzyżackiego, 

Planetarium. Dla zainteresowanych istnieje możliwość przedłużenia wycieczki o dodatkowe 

godziny. Dla uczestników wycieczki przewidziane są upominki.  

W ramach tej usługi nie wchodzimy do wybranych zabytków.  

Program w języku polskim: 

Cena: 120 zł/os (za 2 godz.) 

Kalkulacja dla grupy do 30 osób. 

Cena: 200 zł (za 2 godz.)  

Kalkulacja dla grupy do 30 osób (oprowadzanie w historycznym stroju.) 

 

 Zwiedzanie wybranych zabytków:  

Usługa ta skierowana jest do osób, które dokładnie chcą poznać wybrany zabytek. W trakcie 

oprowadzania po zabytku macie państwo do własnej dyspozycji przewodnika, który opowiada 

fakty, ciekawostki związane z danym miejscem. W przypadku obiektów z gwiazdką * istnieje 

możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych atrakcji, np. lekcje muzealne. W ofercie 

zwiedzanie: Ratusz Staromiejski*, Dom Mikołaja Kopernika, Kościół św. Janów, Kościół 

Najświętszej Marii Panny, Ruiny zamku krzyżackiego*, Średniowieczne bramy, Toruńskie 

kamienice*, Muzeum Historii Torunia, Muzeum Etnograficzne*, Muzeum Elżbiety 

Zawackiej, Piernikowa Chatka*, CKK Jordanki.  

Cena usługi zależna jest od liczby osób oraz wybranego zabytku.  

 

 

http://www.ratuszanka.pl/


 „Toruńscy Partacze” 

Zapraszamy n warsztaty jedyne w swoim rodzaju, gdzie w jednym miejscu skorzystacie  

z kilku historycznych atrakcji w pakietowej cenie. To niecodzienna forma interaktywnej 

lekcji edukacyjnej, w której łączymy naukę z zabawą. Jeśli chcesz dowiedzieć się kim był 

partacz, jak w dawnych czasach pracował mincerz, w jaki sposób czerpano papier, skąd 

wywodzą się tradycje związane z piernikiem lub obalić mity związane z rzemiosłem 

rycerskim – koniecznie zajrzyj do nas. 

I. „Pakiet Partactwa” – składa się z trzech atrakcji: interaktywna lekcja historii 

z pokazem walk średniowiecznych oraz możliwością wcielenia się w postać rycerza 

lub giermka, warsztat wypieku Toruńskiego piernika wraz z niesamowitą historią 

pochodzenia piernika, wybicie pamiątkowej monety wraz z opowieściami z dziedziny 

średniowiecznej kopernikańskiej ekonomii. 

Program w języku polskim: 

Cena: 24 zł/ bilet ulgowy; 30 zł/ bilet normalny (do 90 min godz.) 

II. „Stwórz swój własny pakiet” – składa się z trzech atrakcji: interaktywna lekcja historii 

z pokazem walk średniowiecznych oraz możliwością wcielenia się w postać rycerza 

lub giermka oraz do wyboru warsztat czerpania papieru, warsztat husarii Polskiej, 

warsztat kaletniczy, warsztat wypieku piernika, warsztat średniowiecznej ekonomii. 

Program w języku polskim: 

Cena: 24 zł/ bilet ulgowy; 30 zł/ bilet normalny (do 90 min godz.) 

III. „Pojedynczy warsztat” – wybierz i skorzystaj z jednej atrakcji. 

Program w języku polskim: 

Cena: 10 zł/ bilet ulgowy; 12 zł/ bilet normalny (do 45 min godz.) 

 

2. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK 

Toruń, Plac Rapackiego 2,  tel.56-62-249-26, fax.56-62-282-28 

 biuro.om@pttk.torun.pl, www.pttk.torun.pl 

 

Zwiedzanie toruńskiej starówki zgodnie z trasą: „TORUŃSKIE ABC „ czyli zwiedzanie  

najważniejszych zabytków  toruńskiej starówki z zewnątrz : bramy i baszty miejskie, mury 

obronne, spichlerze, Krzywa Wieża, Brama  Klasztorna, Stary Rynek z Ratuszem 

i pomnikiem Mikołaja Kopernika, toruńskie kamienice  mieszczańskie  :  Dwór Artusa,  

Dom Eskenów, Dom Mikołaja Kopernika, Kamienica Pod Gwiazdą, gotyckie obiekty 

sakralne – Katedra Św. Janów, Kościół NMP , pomniki  Starego Miasta (fontanna Flisaka  

z żabkami, osiołek na starówce - czyli średniowieczny  pręgierz), Aleja Gmerków, 

Piernikowa ,Aleja Gwiazd, ruiny zamku krzyżackiego. 

mailto:biuro.om@pttk.torun.pl


W trakcie zwiedzania grupy mają zapewnione zwiedzanie następujących wnętrz: 

 I WERSJA - Muzeum Mikołaja Kopernika połączone z pokazem audio Makiety  

średniowiecznego Torunia Światło-Dźwięk, zwiedzanie ekspozycji + warsztaty 

wypiekania pierników w Muzeum Toruńskiego Piernika 

Program w języku polskim: 

Cena: 1910 zł (za 3 godz.) 

Kalkulacja dla grupy 40 osobowej. 

 II WERSJA – Muzeum Historii Torunia + Księga Toruń 3D, zwiedzanie ekspozycji  

+ warsztaty wypiekania pierników w Muzeum Toruńskiego Piernika 

Program w języku polskim: 

Cena: 1470 zł (za 3 godz.) 

Kalkulacja dla grupy 40 osobowej. 

 III WERSJA - Muzeum Mikołaja Kopernika połączone z pokazem audio Makiety  

średniowiecznego Torunia Światło-Dźwięk + zwiedzanie Katedry Św.Janów połączone  

z wejściem na wieżę katedralną, zwiedzanie ekspozycji + warsztaty wypiekania pierników 

w Muzeum Toruńskiego Piernika 

Program w języku polskim: 

Cena: 2310 zł (za 3 godz.) 

Kalkulacja dla grupy 40 osobowej. 

 

3. Biuro Turystyczne COPERNICANA 

Toruń, ul. Żeglarska 31/1, tel. 56 622 30 02, 695 639 166 

biuro@copernicana.pl, www.copernicana.pl 

 

 „Toruń Frywolny i Wszeteczny na wesoło podany” 

Wycieczka po najważniejszych zabytkach Starego Miasta w Toruniu, w wydaniu nieco 

bardziej pikantno – piernym, nie dość by rzec piernikowym. W programie  

m.in. poczęstunek piernikami i nalewkami z Doliny Dolnej Wisły, Brama Klasztorna  

i Krzywa Wieża (suplement frywolny – jak przeorysza benedyktyńska Krzyżaków 

cynamonówką i przaśnym piernikiem raczyła, dla odważnych test na czystość duszy  

i prawdomówność przy srogiej wieży), Dom Mikołaja Kopernika, średniowieczne 

kościoły, Rynek Staromiejski, pręgierz toruński (suplement okrutny – opresje katowskie, 

czyli jak w Toruniu przestępców torturami karano – opowiastka doświadczalna  

dla chętnych i odważnych)., Bulwar Filadelfijski (suplement frywolny – jak do małpiego 

gaju wszetecznice wyprowadzono). 

Program w języku polskim: 

Cena: 55 zł/os (za 3 godz.) 

Kalkulacja dla grupy min 20 osób. 

 

Program w języku angielskim: 

Cena: 70 zł/os (za 3 godz.) 

Kalkulacja dla grupy min 20 osób. 

mailto:biuro@copernicana.pl
http://www.copernicana.pl/

