PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE
„TWIERDZA TORUŃ FORT IV”
SP. KOMANDYTOWA- OKOŃSKI

Turniej Rycerski (2 dni)
Dzień 1:
11:30- Lekcja historii ze zwiedzaniem Fortu IV- interaktywna lekcja historii połączona ze
zwiedzaniem Fortu IV z przewodnikiem, z pochodniami. Grupa spędza 45 minut w sali na
zajęciach i 45 minut zwiedzając Fort IV. Tematy lekcji i sposób ich prowadzenia jest
dostosowany do wieku uczestników.

13:00- dwudaniowy obiad z napojem w Forcie IV i zabranie pączka lub drożdżówki na
dalsze zwiedzanie
14:00-18:00- Atrakcje na zamku Dybów

• Przepłynięcie replikami dawnych łodzi przez Wisłę, z Bulwaru Filadelfijskiego do
Zamku Dybów
• Na zamku uczestników czeka zwiedzanie z przewodnikiem w stroju średniowiecznym
• Po zwiedzaniu grupa uczestniczyć będzie w cechach zamkowych gdzie czekają na nich
warsztaty u krawcy, folusznika, garncarza i heraldyka
• Czas wolny dla uczestników w czasie którego mogą oni skorzystać ze stałych
stanowisk takich jak przebieralnia ze średniowiecznymi strojami, gry i zabawy
plebejskie, narzędzia katowskie itp.
• Pobyt grupy na zamku zostanie zwieńczony emocjonującym turniejem rycerskim w
trakcie którego uczestnicy wycieczki spróbują swoich sił w konkurencjach takich jak
walka bezpieczną bronią, strzelanie z łuku i rzuty oszczepami oraz toporami. Na
koniec wręczone zostaną symboliczne nagrody dla
zwycięzców a wszystkim uczestnikom rozdane zostaną
certyfikatów zaświadczających o udziale w turnieju oraz
monety własnoręcznie przez nich wybite w zamkowej
mennicy.
• Powrót łodziami przez Wisłę na Bulwar Filadelfijski

19:00- Kolacja w Forcie IV
20:00- Nocne podchody po Forcie IV
21:00- Ognisko w pieczeniem kiełbasek na Fortecznym Majdanie
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PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE
„TWIERDZA TORUŃ FORT IV”
SP. KOMANDYTOWA- OKOŃSKI

NOCLEG w koszarach Fortu IV
Dzień 2
8:00- Śniadanie
9:00- Wykwaterowanie
9:30- warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni, w programie:
· własnoręczny wypiek piernika figuralnego
· prezentacja multimedialna o historii piernika
· konkurs odgadywania przypraw i poczęstunek pierniczkiem

11:00-13:00- zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (bez wstępów)
• Rynek Staromiejski – XIII-wieczny Ratusz, Dwór Artusa, Kamienica pod Gwiazdą,
budynek zabytkowej XIX-wiecznej poczty
• Kościół Najświętszej Marii Panny – przykład gotyckiego, halowego kościoła oo.
franciszkanów
• Krzywa Wieża – druga, obok wieży z Pizy, najsłynniejsza Krzywa Wieża w Europie
• Gotycka Starówka – wpisana na listę "UNESCO"
• Ruiny Zamku Krzyżackiego – pozostałości po założycielach Torunia - Zakonie
Krzyżackim i Mury Obronne
• Mikołaj Kopernik w Toruniu – odwiedzenie miejsc związanych z Wielkim Astronomem
- Dom Kopernika, Pomnik Mikołaja Kopernika, budynki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika
Wycena dla grup dzieci i młodzieży prowadzona jest indywidualnie.
Prosimy o kontakt mailowy: biuro@fort.torun.pl
*Rozkład godzin jest przykładowy, może ulec zmianie po dokonaniu rezerwacji. Wymienione w programie
atrakcje można modyfikować według potrzeb.
Zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywienie określone w programie, bilety wstępu do określonych w
programie atrakcji, opiekę instruktorów i przewodników w określonych godzinach.
Nie zapewniamy: transportu, opłat parkingowych, opieki pilota.
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