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Bydgoszcz - Grudziądz – Golub-Dobrzyń – Toruń 
(13-15 sierpień 2022 r.) 

 
Ramowy program zwiedzania 
 

Dzień 1 (13.08.2022 r.) 

Wyjazd w godzinach nocnych (12/13 sierpień) z Gorlic, przejazd do Bydgoszczy, spotkanie z lokalnym 

przewodnikiem. Nasze zwiedzanie (ok.4 h) rozpoczniemy od spaceru po Starym Mieście.  

Uczestnicy zobaczą: 

 Most Staromiejski, z którego rozpościera się widok na Spichrze nad 

Brdą, balansującą rzeźbę Przechodzącego przez rzekę, oraz Stary Port.  

 Stary Rynek gdzie znajdują się XIX/XX wieczne kamienice, 

zabytkowy Ratusz oraz najstarszy zabytek w mieście – gotycka 

Katedra (zwiedzanie również wewnątrz).  

  Wyspę Młyńską, przy której zobaczyć można Wenecję Bydgoską oraz 

wejść lub wjechać widną na punkt       widokowy umieszczony 

na Młynach Rothera. 

W drugiej części zwiedzania zwiedzimy  Śródmieście: 

 Park Kazimierza Wielkiego -najstarszy park w mieście 

 Fontannę Potop -  najpiękniejsza fontanna położona przy Pl. 

Wolności 

 Dzielnicę  Muzyczną, w której znajduje się Filharmonia Pomorska 

oraz piękny Park Muzyczny im. Jana Kochanowskiego. 

*Możliwość rejsu po Brdzie podczas którego z pokładu tramwaju 

wodnego możemy podziwiać z innej perspektywy urokliwe  

nadbrzeżne zabudowania. Czas wolny a następnie przejazd do 

hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

 

 
Dzień 2 (14.08.2022 r.) 

Po śniadaniu wykwaterowanie a następnie przejazd o Grudziądza. 

To nadwiślańskie miasto było i nadal jest jednym z najważniejszych 

miast tego regionu. Niezwykłym zabytkiem pochodzącym aż z okresu 

Prus Wschodnich jest kompleks imponujących wysokością 26 

spichrzy. 

Podczas zwiedzania z lokalnym przewodnikiem zobaczymy: 

 Bramę Wodna, Spichrze; 

 Mury miejskie – średniowieczne, ceglane powstałe na początku 

XIV wieku, później kilkakrotnie wzmacniane i podwyższane; 

 Rynek, Kościół gotycki farny św. Mikołaja oraz Kolegium jezuickie i kościół św. Franciszka Xawerego; 

 Góra Zamkowa. 

 

https://visite.pl/stary-rynek-bydgoszcz/
https://visite.pl/wyspa-mlynska-atrakcje-bydgoszczy-cz-iv/
https://visite.pl/wenecja-bydgoska-atrakcje-bydgoszczy-cz-6/
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Przejazd do Golubia-Dobrzynia. 

Zwiedzanie z przewodnikiem średniowiecznej warowni 

górującej nad miastem. Początki Zamku sięgają przełomu 

XIII i XIV w., wybudowany w gotycko-renesansowym stylu 

łączył w sobie cechy zamku- twierdzy oraz klasztoru. 

Zniszczony podczas wojny trzynastoletniej i następnie 

odbudowany był miejsce pobytu króla Zygmunta III Wazy 

oraz jego siostry Anny Wazówny. Po II wojnie światowej 

poddany renowacji dzięki czemu możemy dziś zwiedzać ten ciekawy zabytkowy obiekt z bardzo interesującą 

historią. 

Po zwiedzaniu Zamku przejazd do Torunia, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

 

 

Dzień 3 (15.08.2022 r.) 

Śniadanie, a następnie od godz. 10.00 zwiedzanie Torunia z lokalnym przewodnikiem: 

„Toruń przez wieki”  

W programie zwiedzania: 

*Zwiedzanie Toruńskiego Zespołu Staromiejskiego.  

Zobaczymy m.in. Krzywą Wieżę, średniowieczne mury miasta, Ratusz 

Staromiejski, Dom Mikołaja Kopernika (na zewnątrz), Kamienicę pod Gwiazdą.  

*Kolejnym punktem naszego poznawania historii Torunia będzie wizyta w XIV 

wiecznej Piwnicy Hanzy, gdzie grupa pozna kupieckie opowieści znajdując się w 

samym sercu Torunia. Niesamowity spektakl odbywał się będzie bowiem w jednej z toruńskich piwnic Ratusza 

Staromiejskiego.  

*Nasza przygodę z Toruniem zakończymy wizytą w XVII wiecznej Piernikarni, gdzie 

uczestnicy poznają tajniki znanego toruńskiego wypieku, biorąc udział w specjalnie 

przygotowanych warsztatach.  

* następnie czas wolny na posiłek oraz zakup pamiątek. 

 

Około godziny 18 wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Gorlic w późnych godzinach nocnych. 

 
 

CENA 699,00 zł/os ZAWIERA: 

 transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszający się na wózkach autokarem; 

 2 noclegi noclegów w hotelach***, 2 śniadania, 2 obiadokolacje;  

 Usługę przewodnika/ opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

 Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI);                     

 Zestaw  słuchawkowy Tour Guide – GRATIS!!! 

 Składki na TFG (2 zł) i TFP (2 zł) 
 

Kwota 125,00 zł  - obligatoryjna opłata na realizację programu turystycznego 
(płatna u pilota) zawiera: 

 Przewodników lokalnych w Bydgoszczy, Grudziądzu, Golubiu -Dobrzyniu oraz Toruniu; 

 Bilety wstępu do Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, 

 Warsztaty piernikarskie w Toruniu, 

 Bilety wstępu na spektakl w Piwnicy Hanzy 
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CENA NIE ZAWIERA: 

 Biletów na rejs po Brdzie (indywidualna opcja lub w przypadku zgłoszeń większej liczby 
uczestników możliwość wcześniejszej rezerwacji dla grupy) – orientacyjna cena: 25,00 zł/os 

 
 

 
UWAGA!!! 

 Dla grup mniejszych niż  40 osób organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. 

 W przypadku znacznych podwyżek cen paliwa oraz znaczących wzrostów kursu walut organizator 
zastrzega sobie możliwość zmiany ceny – nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej.  

 Warunkiem potwierdzenia udziału w imprezie jest wpłata zaliczki w kwocie 30% wartości wyjazdu, 
pozostałą kwotę trzeba wpłacić 30 dni przed imprezą turystyczną. 

 W trakcie wyjazdu uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ. 

 Proponujemy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (chęć wykupienia tego ubezpieczenia 
należy zgłosić w dniu podpisania umowy).  

        Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn losowych,     
              takich jak: nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie lub inne zdarzenie losowe ujęte w     
              warunkach ubezpieczenia dotyczące zarówno Ubezpieczonego jak i osoby bliskiej, wymagające       
              bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania. 

 Przedstawiony plan jest ramowy – kolejność i zwiedzane obiekty mogą ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od organizatora. W przypadku zmian cen biletów wstępu klient zostanie niezwłocznie 

poinformowany. 

 Zwiedzanie obiektów uzależnione od aktualnej sytuacji związanej z obostrzeniami związanymi z COVID 

19. 

 
 

 

 

 


