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

Zielona Szkoła (2 dni)
Dzień 1:
11:00- warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni, w
programie:
· własnoręczny wypiek piernika figuralnego
· prezentacja multimedialna o historii piernika
· konkurs odgadywania przypraw i poczęstunek pierniczkiem

12:00- dwudaniowy obiad z napojem w Forcie IV i zabranie pączka lub drożdżówki na
dalsze zwiedzanie
13:00-15:00- 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

15:00-18:15- Atrakcje na zamku Dybów
• Rejs replikami dawnych łodzi po Wiśle umożliwiający
podziwianie z jej perspektywy panoramy Torunia oraz
rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa. Podróż rozpocznie
się z Bulwaru Filadelfijskiego a zakończy na przystani
przy Zamku Dybów; rejs trwa 1h
• Na zamku uczestników czeka zwiedzanie z Przewodnikiem
w stroju rycerza.
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• 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.
• Po zwiedzaniu grupa uczestniczyć będzie w warsztatach przyrodniczych
prowadzonych przez prawdziwą średniowieczną zielarkę która dodatkowo zabierze
uczestników na spacer po Bazarowej Kępie a po powrocie na zamek każdy uczestnik
otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach i pamiątkową monet
własnoręcznie wybitą w zamkowej mennicy.
• Powrót łodziami przez Wisłę na Bulwar Filadelfijski

19:00- Kolacja w Forcie IV
20:00- Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni
21:00- Nocne podchody po Forcie IV

NOCLEG w koszarach Fortu IV
Dzień 2
8:00- Śniadanie i wykwaterowanie
9:00-11:30- gry i zabawy integracyjne – prowadzone przez instruktorów zajęcia na
świeżym powietrzu (lub wewnątrz Fortu) dostosowane do wieku uczestników, w programie:
• sztafeta z granatem trzonkowym,
• przejście przez hula hop,
• narty wieloosobowe,
• przeciąganie liny,
• turniej w bule,
• dart,
• turniej strzelania z łuku,
• rzut podkową
12:00-13:30- Zwiedzanie ogrodu zoo botanicznego w Toruniu lub Muzeum Przyrodniczego
na UMK (otwarte poniedziałek- piątek 9:00-14:00)
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.
Nie zapewniamy: transportu, opłat parkingowych, opieki pilota.
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