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3 DNIOWA IMPREZA TURYSTYCZNA  
  „W POSZUKIWANIU MIKOŁAJA KOPERNIKA” 

 
ŚWIADCZENIA: 

 Przejazd autokarem ( klimatyzacja, DVD) 

 Zakwaterowanie: 2 x nocleg 
Elbląg Hotel Sowa**  

Toruń Hotel Gromada** 
pokoje 2, 3 os. z  łazienkami                              

 Wyżywienie: 2x śniadanie, 2x obiadokolacja, 

 Opieka pilota 
 Przewodnik   
 Bilety wstępu  

 Ubezpieczenie:  NNW 10  tys.  
 

 
TERMIN: 26-28.08.2016  
 

PROGRAM  
1 dzień 

- ok. 5.00 - zbiórka i wyjazd. Zwiedzanie  
Fromborka z przewodnikiem   (zespół 
poszpitalny św. Ducha z kaplicą św. Anny, 

w którym mieści się muzeum historii 
medycyny. W przyszpitalnym ogrodzie 
znajduje się herbarium z uprawami 

leczniczych ziół. Wieża Wodna, gotycka 
Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła,  W katedrze znajdują się 
jedne z najsłynniejszych w Polsce barokowe organy, długą tradycję mają 
odbywające się w tej świątyni koncerty organowe. W dawnym pałacu 

biskupim swą siedzibę ma Muzeum Mikołaja Kopernika  wraz z planetarium.  
 

Najstarszym obiektem fortyfikacji fromborskiego wzgórza jest Wieża 
Kopernika ze zrekonstruowaną pracownią astronoma, zaś 
najwyższym:gotycko-barokowa dzwonnica zwana Wieżą Radziejowskiego. 

Przejazd do  Parku Astronomicznego i zwiedzanie. 
 
- zakwaterowanie, obiadokolacja 

- nocleg  

http://www.travelistyl.pl/


 
 2 dzień 

- śniadanie.  
- Rejs  statkiem   
Elbląg-Buczyniec *- godz. 9.20 -14.00  

- przyjazd do hotelu w Toruniu, 
-  zakwaterowanie 

- obiadokolacja 
- przejazd na nocny pokaz nieba  
w centrum Astronomii w Piwnicach  

- nocleg 
 

 
 
 

3 dzień 
 
- śniadanie 
- planetarium seans „W POSZUKIWANIU 

ŻYCIA”,  

- czas do własnej dyspozycji w Toruniu 
- powrót do miejsca wyjazdu  
około godz. 22.00 

 
 

 
 
 

 
CENA: 650 zł 
Cena obowiązuje tylko przy zapisach do 15 maja 2016 r. 

 
Zapisy i dodatkowe informacje:  

http://www.astroarena.pl/wycieczka2016/ 
 
 
BILETY WSTĘPU, które są wliczone w cene. 

Rejs po kanale 

Planetarium we Fromborku 
Parku Astronomicznego we Fromborku 
Planetarium w Toruniu 

Nocny pokaz nieba w  Piwnicach 

 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.astroarena.pl/wycieczka2016/

