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Szanowni Państwo,
doceniając kluczową rolę nauczycieli w upowszechnianiu krajoznawstwa wśród dzieci
i młodzieży oraz istotny wkład pracowników oświaty w promocję turystyki w naszym
województwie, przygotowaliśmy dla Państwa katalog ofert turystyki szkolnej.
Nasze wydawnictwo jest zaproszeniem, które kujawsko-pomorska branża turystyczna
kieruje do Państwa i Waszych podopiecznych. Znalazły się w nim zarówno popularne
atrakcje stanowiące kanon szkolnych wycieczek, jak i mało znane zakamarki Kujaw i Pomorza, które wciąż czekają na odkrycie.
Gorąco zachęcamy do budowania własnych konstelacji podróży! Dzięki wyjątkowej
różnorodności naszych regionów szkolna wyprawa może być tajemnicza, jak Pałuki,
pełna przygód, jak Bory Tucholskie, fascynująca, jak Dolina Dolnej Wisły, nieodkryta,
jak Bydgoszcz, w stylu slow, jak Pojezierze Brodnickie, z ułańską fantazją, jak Grudziądz,
emanująca dobrą energią, jak nasze uzdrowiska, łagodna, jak Kociewie, sięgająca
gwiazd, jak Toruń.
Serdecznie zapraszamy w Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc!
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
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Harcerski Ośrodek
Wypoczynkowy – Krówka
Leśna
Organizowanie biwaków i obozów
HOW Krówka Leśna położony jest na skraju Borów Tucholskich, w sąsiedztwie Zalewu Koronowskiego, na półwyspie rozdzielającym jezioro Stoczek i rzekę Krówkę. Teren ośrodka to blisko 7 ha lasu, w którym prym wiodą sosny.

clipboard



Lasy Nadleśnictwa Tuchola stanowią integralną część wielkiego kompleksu Borów Tucholskich, krainy o wyjątkowych walorach krajobrazowych i turystycznych, położonej nad malowniczą rzeką Brdą oraz mniejszymi rzekami - Stążką
i Szumionką.

clipboard

Zakwaterowanie

•
•
•

•

•
•

zielone szkoły,
biwaki i obozy harcerskie,
wydarzenia integracyjne, w tym zloty
i złazy,
szkolenia,
festyny.

•

Wejście na ścieżkę znajduje się w miejscowości Gołąbek. Biegnie ona wzdłuż urokliwej rzeki
Stążki, brzegami dobrze zachowanych torfowisk i borem sosnowym. Na trasie umieszczono 10 przystanków oraz wieżę widokową nad największym w Borach Tucholskich torfowiskiem niskim. Szkolne grupy zorganizowane nieodpłatnie oprowadza leśnik. Obowiązuje
rezerwacja.

noclegi w 15 domkach
4- i 6-osobowych, 10 pokojach
3-osobowych oraz namiotach,
pełne wyżywienie, możliwość
skorzystania ze sprzętu wodnego:
kajaki i łódki.

Park dendrologiczny
„Nad Stążką"
Malowniczo rozciągnięty nad rzeką, bogaty w gatunki, ponad 100-letni drzewostan,
stanowił dobrą bazę do tworzenia parku.
Jego powierzchnia wynosi 2,67 ha i obejmuje ponad 150 gatunków drzew i krzewów. Spełnia funkcję powierzchni dydaktycznej.

Ceny
•
•
•
•

nocleg w domkach/pawilonie: 20 zł,
nocleg pod namiotem: 10 zł,
jednorazowa opłata za pościel: 10 zł,
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja): 35 zł/os.

phone

Sala edukacji ekologicznej
Wyposażona w sprzęt audio-video, rzutnik
i biblioteczkę. Znajduje się w niej wystawa gleb charakterystycznych dla Nadleśnictwa Tuchola wraz z opisami w formie
oszklonych gablot z profilami glebowymi
oraz zbiory entomologiczne.

Kontakt
tel. 602 122 420
e-mail biuro@krowka-lesna.pl
www.krowka-lesna.pl
Facebook-F how.krowka.lesna
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Oferta
Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna „Jelenia Wyspa"
– ok. 3,5 km; 3 h zwiedzania

Oferta
Ośrodek organizuje

Nadleśnictwo Tuchola

phone

„Letnia Klasa"
Drewniane pomieszczenie w Gołąbku,
na terenie Parku Dendrologicznego „Nad
Stążką”. Zainteresowane grupy mogą tu
kontynuować zajęcia terenowe. Sala wyposażona jest w stoły i ławki max. dla 24 osób
(optymalnie dla 16 osób), udostępniana
dla szkół bezpłatnie.

„Izba Leśna"
Pomieszczenie, w którym prezentowany
jest dawny sprzęt ręczny wykorzystywany
do prac w lesie. Zwiedzanie dla szkół - bezpłatne.

Kontakt
Gołąbek 4, 89-511 Cekcyn
www.tuchola.torun.lasy.gov.pl
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QŃ-ska Jazda
czyli zielona szkoła w siodle
Ośrodek zlokalizowany jest w sercu Borów Tucholskich, na terenie 18 ha łąk, z dala od zgiełku i sąsiadów,
3 km od kąpieliska nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim.

clipboard

Oferta
•
•
•

46 miejsc noclegowych w pokojach
z łazienkami (2-7 osobowe),
ceniona przez gości domowa
kuchnia (również wege),
zajęcia z 35 żyjącymi w harmonii
z naturą wierzchowcami, co
gwarantuje bezpieczną i przyjemną
naukę jazdy.

sala kominkowa,
miejsce na grilla,
malowniczo położona altana ogniskowa,
profesjonalna ścianka wspinaczkowa,
sala do jogi, rehabilitacji itp.,
boiska do siatkówki plażowej i badmintona,
plac zabaw,
siłownia,
stół do tenisa stołowego.

Dzięki prowadzonym od 20 lat zajęciom wprowadziliśmy do jeździectwa kolejne pokolenia
miłośników koni. Organizujemy letnie i zimowe obozy jeździeckie pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Posiadamy Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej, uczestnicy
objęci są dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Program dopasowywany jest do wieku, potrzeb i umiejętności dzieci oraz wymagań nauczycieli.
Cele Qń-skiej Zielonej Szkoły to m.in.: budzenie szacunku do przyrody i wrażliwości na potrzeby zwierząt; poznanie podstawowych pojęć z zakresu jeździectwa; doskonalenie techniki jazdy konnej; integracja w grupie rówieśniczej; planowanie, organizowanie i ocena
własnych osiągnięć.

phone

Kontakt
Agnieszka Leszczyńska,
Ośrodek Jeździecki QŃ
Ostrowo 61, 89-512 Iwiec
tel. 504 251 666
e-mail info@kon.pl
www.kon.pl
Facebook-F osrodekjezdzieckiqn
instagram osrodekjezdzieckiqn

8

To miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży, inne niż klasa lekcyjna, gdzie edukacja
ekologiczna realizowana jest dla dzieci
od najmłodszych lat. Przystępna forma
i atmosfera zabawy sprzyjają poznawaniu tajników przyrody Kujaw i Pomorza,
a w szczególności Borów Tucholskich.

Na naszym terenie
znajdują się
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasze zadania to m.in.: tworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia
oraz harmonijnego rozwoju; rozpoznawanie
i umiejętne kierowanie zainteresowaniami
uczniów; hipoterapia; walka ze słabościami
i lękami poprzez obcowanie z końmi i jazdę
konną; kształtowanie prawidłowych reakcji
równoważnych; działanie na kilka zmysłów
równocześnie: dotyk, słuch, wzrok; wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez
nawiązanie uczuciowej więzi z koniem.

Izba Bioróżnorodności
w Technikum Leśnym
im. A. Loreta w Tucholi

clipboard

Oferta
Tematyka zajęć

Poziom zajęć jest zróżnicowany (przykłady):

•

•

praca leśnika, pozyskiwanie drewna,
wycinka drzew,
•
ochrona przyrody,
•
turystyka w lasach,
•
reintrodukcja (np. sokołów),
oraz inne zagadnienia związane z Borami
Tucholskimi.

•

•

przedszkolacy poznają zwierzęta
zamieszkujące polskie lasy,
uczniowie szkół podstawowych
i średnich poznają gatunki drzew,
zapoznają się z nasiennikiem i gatunkami zwierząt oraz trudami zawodu
leśnika,
uczniowie szkół specjalnych wykonują ćwiczenia sensoryczne.

Zapraszamy także osoby dorosłe - słuchaczy U3W, kluby seniora, kluby sportowe.

phone

Kontakt
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola
e-mail sekretariat@tltuchola.pl
www.tltuchola.pl
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Wioska Chlebowa
- Jania Góra

"Przygoda, zabawa, emocje w Górniczej Wiosce"

clipboard

Oferta
Zapraszamy grupy szkolne 1-3, 4-6, 7-8 oraz
szkoły średnie. W programie wizyty m.in.:

Cena
•

Oferta - 4 h

•

„Stracha pokonamy,
chleba nie oddamy”

Warsztaty pieczenia
chleba

Fabularna gra terenowa. Wyprawa po
produkty potrzebne do pieczenia chleba;
historia „od ziarenka do bochenka”, czyli
rozróżnianie zbóż, a jesienią także roślin
okopowych.

Wygniatanie i wyrabianie ciasta.
Obserwacja pieczenia.

gra terenowa - quest: „Poszukiwanie Skarbu
Wilhelma Krügera”,
•
poznawanie dźwięków historii i przyrody
Borów Tucholskich z wykorzystaniem
audioprzewodnika,
•
spotkanie z Duchem Kopalni - Skarbnikiem
(konieczny element wizyty),
•
stare gry i zabawy na „Polu dla gzubów” jak bawili się nasi dziadkowie?,
•
warsztaty tworzenia CZAKO – górniczego
nakrycia głowy,
•
interaktywna przygoda w starej maszynowni - model kopalni z okresu 1900 - 1921,
•
zwierzęta domowe Górniczej Wioski - poznaj Dankę i Irenkę,
... i wiele innych atrakcji.

Wesoła Łączka - zabawy
ruchowe

Poczęstunek
Kiełbaska z grilla lub zapiekanka z pieca
chlebowego.

phone

Cena
•
•

dla grupy 30 - 40 dzieci 50 zł/os.,
dla grupy 41 - 50 dzieci 45 zł/os.

Kontakt
Jania Góra 36, 86-182 Świekatowo
tel. 501 344 393
e-mail kontakt@wioskachlebowa.pl
www.wioskachlebowa.pl
Facebook-F wioskachlebowapl
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Górnicza Wioska
Wieś tematyczna Górnicza Wioska prezentuje historię jedynych podziemnych
kopalń węgla brunatnego w północnej Polsce, które funkcjonowały w Pile – Młyn
w latach 1850 – 1939. Sztygarzy, sztolnie, chodniki, szyby górnicze - to część zaskakującego dziedzictwa Borów Tucholskich – dziś Rezerwatu Biosfery UNESCO.

Wioskę Chlebową w Janiej Górze
(powiat świecki) prowadzi Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo w partnerstwie z Gminą
Świekatowo. Motyw chleba wybrano dla tej wsi tematycznej ze względu na tradycję uprawy zbóż oraz
słynną tradycję wypiekania chleba
przez tutejsze gospodynie.

clipboard



phone

•

30 zł/osoba
(dla grup powyżej 35 osób),
posiłek płatny dodatkowo:
obiad jednodaniowy lub
ognisko.

Czas trwania
3-4 godziny.

Kontakt
tel. 664 778 810
e-mail buko@las.pl
www.gorniczawioska.pl
Facebook-F gorniczawioska
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Wioska Kwiatowa



„Dworek Wymysłowo” znajduje się w sąsiedztwie Tucholi, w samym sercu Borów
Tucholskich, w otoczeniu lasów, jezior i rzeki Brdy. Stworzyliśmy to miejsce dla
wszystkich, którzy cenią sobie kontakt z przyrodą, historią oraz dobrą kuchnią.
W nowym kompleksie sportowym oferujemy boiska: treningowe do piłki nożnej,
do piłki siatkowej, plażowej i beach soccer, do badmintona oraz do gry w bule.
Organizujemy Zielone Szkoły i wyjazdy szkolne – jedno i kilkudniowe z bogatą
ofertą zajęć edukacyjnych i sportowych. Stworzyliśmy jedyne w Europie Muzeum
Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okha, prezentujące prywatne zbiory oryginalnych eksponatów indiańskich należących do Sat-Okha - syna Polki Stanisławy
Supłatowicz i wodza Indian z plemienia Shawnee. Zapraszamy także do nowego
sezonowego kompleksu wojskowego składającego się z namiotów i szpitala polowego, w którym odbywają się zajęcia edukacyjne.

Wioska Kwiatowa powstała w 2013 roku w Żalnie, w powiecie tucholskim. Prowadzona jest przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno. Kwiaty rosną tutaj w wielu miejscach. Obsadzono nimi pasy drogowe przy
drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej, przystanki autobusowe i inne
miejsca ogólnie dostępne. Rzeźby kwiatowe w formie 3 filiżanek i dzbana witają
gości w ogrodzie pokazowym powstałym na powierzchni 2500 m2 zwanym „Tęczowym Zakątkiem”. W naszej wiosce ulice udekorowano kolorowymi drewnianymi kwiatami.

Co cię czeka w Wiosce Kwiatowej?
Tylko tutaj wsłuchasz się w sekretny język kwiatów. Nasza jadalnia oczaruje Cię
ich smakiem. U nas poznasz ich tajemnice, odkrywając różne wcielenia kwitnących roślin.

clipboard

Oferta
Gry terenowe
•
•
•
•

„W krainie Kwiatolandii”,
quest „Na kwiatowym szlaku
w Żalnie”,
„Kwiatowe podchody”,
koszt: 10 zł/os.

Warsztaty
•

•

decoupage lub wykonywanie
kwiatów z różnych materiałów
(papieru, bibuły, satyny, liści),
koszt 10 zł/os.

Zabawy
•

•

12

kwiatowe domino, memory
kwiatowe, zabawy plenerowe,
zajęcia w ogrodzie pokazowym
„Tęczowy Zakątek”
bez opłat.

Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci.
Dla grup wycieczkowych oferujemy poczęstunek w formie obiadu dwudaniowego (15 zł/os.) lub ognisko z kiełbaskami
(10 zł/os.), kawa i ciasto (5 zł/os.).

phone

Kontakt

Dworek Wymysłowo

clipboard

Oferta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

noclegi,
gastronomia,
zajęcia edukacyjne,
basen i jacuzzi,
plac zabaw,
boiska sportowe – piłka nożna, beach
soccer, badminton, bule, piłka plażowa,
wioska wojskowa,
stadnina koni,
hodowla danieli.

Ewa Szczypiorska
tel. 604 497 079
e-mail zalno@tuchola.pl
www. wioskakwiatowa.pl
Facebook-F kwiatowa wioska

Cena
od 60 do 350 zł/os.

phone

Kontakt
Anna Sułkowska
tel. 793 678 900
Wymysłowo 1, 89-500 Tuchola
www.dworekwymyslowo.pl
Facebook-F Dworek Wymysłowo
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Bory
Tucholskie –
wypoczynek,
wiedza, zabawa

Zielone szkoły i obozy letnie
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce to duży ośrodek wypoczynkowy w centrum Borów Tucholskich, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 12 km od Chojnic. Organizujemy zielone szkoły, biwaki, wycieczki i obozy letnie w kilkunastu specjalnościach, m.in.: żeglarskie, sportowe, artystyczne,
przyrodnicze, językowe, baletowe, kolonie dla najmłodszych.

"Gdzie las was przywita, a ludzie ugoszczą"
Bory Tucholskie to jeden z najpiękniejszych kompleksów leśnych w Polsce. Królestwo zwierząt, ptactwa leśnego i wodnego, bogate w roślinność. Znane z urokliwych szlaków wodnych Brdy i Wdy oraz niezliczonych jezior. Bory Tucholskie
to także ludzie i ich kultura - dziedzictwo Kaszubów, Borowiaków, Kociewiaków,
Zaboraków i Kosznajdrów.

clipboard

Oferta
Wycieczki - jedno-, dwu-, kilkudniowe,
obejmujące:
•
zwiedzanie z przewodnikiem,
•
warsztaty rękodzielnicze – np. wyrób
masła, świeczki z wosku pszczelego,
•
wyżywienie,
•
noclegi,
•
ubezpieczenie,
•
bezpłatne uczestnictwo 21 i 41 osoby,
•
autokar na życzenie,
•
i inne świadczenia według życzenia
i marzenia.

Kontakt
Biuro Podróży „Aleksander”
Mały Mędromierz 63, 89-500 Tuchola
tel. 606 856 805
e-mail mbucholz46@gmail.com
www.aleksander-autokary.pl/turystyka

14

clipboard

Oferta
Edukacja ekologiczna

Oferujemy pobyty

•

•

Programy (przykłady)
•
•
•
•
•
•
•
•

phone

Harcerskie Centrum Edukacji
Ekologicznej w Funce

•
•

W krainie Borowej Ciotki – spotkanie
z legendą Borów,
Wierzchlas – tajemniczy rezerwat
cisów,
W Borach wśród kwiatów – z wizytą
w Kwiatowej Wiosce,
Kajakiem po Wielkim Kanale Brdy –
bezpiecznie dla wszystkich,
Człowiek w Borach, czyli spotkanie
z kulturą Kaszubów i Kosznajdrów,
Wiemy, gdzie jesteśmy: zawody zabawa na orientację,
W Wiosce Górniczej – to możliwe
w Borach!,
Szlakiem trzech akweduktów – Wielki
Kanał Brdy od lądu,
Z przyrodą na „ty”, czyli szlaki
rowerowe po rezerwatach,
i wiele innych – opracowanych
indywidualnie.

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki
i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Usług Powiązanych Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pod nr 316. Gwarancja ubezpieczeniowa
TUiR SA AXA nr 05.656.857

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wycieczka piesza na torfowisko w
Zaborskim Parku Krajobrazowym w
Borach Tucholski,
rozpoznawanie gatunków roślin
zielonych,
formy ochrony przyrody,
tropy i ślady zwierząt,
rejs statkiem badawczym z limnologią,
rejs żaglówką z meteorologią,
ornitologia,
dendrologia z elementami lichenologii,
naturalne odnawialne źródła energii,
edukacja ku przyszłości - warsztaty
interaktywne z gospodarki odpadami,
ceramika,
wikliniarstwo,
makrama,
filcowanie,
rzeźba w drewnie,
wypalanie w drewnie,
strzelanie z łuku,
astronomia (do uzgodnienia, zajęcia
późnym wieczorem),
kajaki i rowery wodne (tylko w
czerwcu),
zajęcia z limnologii na pomoście.

•

•

domek typu „Jola”: 5 obiektów
27-osobowych (pokoje 2-6 osób),
z łazienkami i salą dydaktyczną,
„Domek Zucha”: budynek parterowy (4 pokoje 5-osobowe; 2 pokoje
2-osobowe) z salą dydaktyczną
i dwiema łazienkami, przystosowany
dla niepełnosprawnych,
koszt zakwaterowania i wyżywienia
75 zł os./doba.

Cena
150 – 200 zł za dwudniowe zielone szkoły.
Obozy letnie od 1300 zł.

phone

Kontakt
tel. 609 483 282
e-mail how.funka@gmail.com
www.funka.pl
15
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Park linowy Hanza Pałac



Park linowy Hanza Pałac Rulewo łączy dwustuletnią historię z nowoczesną, aktywną formą spędzania wolnego czasu. Pokonywanie wysokościowego toru
przeszkód dostarcza mnóstwo radości i daje satysfakcję zarówno dzieciom, jak
i dorosłym. Rozwija sprawność fizyczną, manualną i koordynacyjną, ucząc przy
tym przełamywania strachu i pokonywania własnych słabości.

clipboard

Wystawa Edukacyjno-Przyrodnicza w Polednie
przedstawia zwierzęta z niemal całej kuli ziemskiej,
w scenografii zgodnej z naturalnymi warunkami ich
bytowania. Cztery sale ukazują faunę i florę: Ameryki
Północnej, Europy, Azji oraz Afryki. Prelekcja osadzona
w spektaklu dźwięków dzikiej przyrody i świateł sprawia,
że wszystko wokół ożywa, a zwiedzający przeżywają prawdziwą przygodę. Głosy aktorów - m.in. Piotra Fronczewskiego i Jarosława Boberka zapewniają niezwykle ciekawą narrację spektaklu.

Oferta
Proponujemy
5 tras linowych z 70 przeszkodami łącznie,
dostępnymi dla osób od 6 roku życia.

Atrakcje dodatkowe
•
•
•

Ponadto

skok wahadłowy,
zjazd tyrolski,
drzewo wspinaczkowe.

•
•
•

clipboard

niska trasa dla dzieci od lat 3,
plac zabaw, trampolina, eurobungee,
drzewko wspinaczkowe, mini zoo,
strefa gastronomiczna.

Park linowy Hanza Pałac to świetne miejsce na rodzinną rozrywkę, imprezy integracyjne oraz całodniową zabawę dla grup
szkolnych. Nasze animacje gwarantują doskonałe warunki wypoczynku dla małych
dzieci oraz grup przedszkolnych.

phone

18

Oferta
Wystawa Edukacyjno-Przyrodnicza

Dla grup prowadzimy
zajęcia:

Oferuje 50-minutowy spektakl przyrodniczy dla dzieci i dorosłych. Dla grup przedszkolnych, szkolnych oraz innych grup zorganizowanych.

•

•

artystyczne/plastyczne (m.in.: wykonywanie pióropuszy indiańskich,
zdobienie magnesów, organizerów),
zabawy: z animatorem, ruchowe,
sezonowe (np. bożonarodzeniowe dekorowanie pierniczków).

Ceny
Ceny dla grup powyżej 10 osób:
•
spektakl przyrodniczy 15 zł/dziecko, 20 zł/dorosły,
•
1 opiekun na każde 10 dzieci - gratis,
•
zajęcia dodatkowe (ok. 45 min) 15 zł/dziecko.

Kontakt
Hotel Hanza Pałac Wellness & SPA
Rulewo 13, 86-160 Warlubie
tel. 609 771 123
e-mail parklinowy@hanzapalac.pl
Facebook-F Park linowy Hanza Pałac
instagram parklinowyrulewo

Muzeum
PrzyrodniczoEtnograficzne

phone

Posiłki:
•
zupa (porcja dziecięca) - 5 zł,
•
zestaw dziecięcy: nuggetsy, frytki,
surówka, sok - 15 zł,
•
ognisko: kiełbaska, pieczywo,
ketchup/musztarda - 12 zł.

Kontakt
Poledno 2, 86-122 Bukowiec
tel. 52 333 17 60, 785 490 111
e-mail wystawa@poledno.pl

www.poledno.pl/wystawa-przyrodnicza
Facebook-F Poledno-Wystawa-Przyrodnicza
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„Na Wyjeździe”
Organizator Kreatywnych Wycieczek

Zagroda edukacyjna i gospodarstwo
ekologiczne ze zwierzętami

Jesteś nauczycielem lub rodzicem i chciałbyś aby wycieczki szkolne nie skupiały
się na parkach rozrywki i posiłkach w popularnych fastfood’ach? Świetnie trafiłeś!
Nie mamy sztampowych programów. To Wy decydujecie, jak chcielibyście z nami
spędzić czas. Określacie kierunek (do lasu, do miasta, nad morze), wybierając
spośród wielu dostępnych atrakcji i możliwości, tworząc swój optymalny pakiet.
Bazujemy na atrakcjach województwa kujawsko – pomorskiego i pomorskiego,
jednak nie będzie to podróż utartym szlakiem! Odkryjemy przed Wami miejsca
znane tylko nielicznym, schowane wśród pól i lasów. Uczestnicy będą mogli poczuć się jak w górach, zdobyć krzywą wieżę pod wodzą rycerza, własnoręcznie
wypiec chleb, zrobić pyszną czekoladę, zagonić owce na pastwisko albo stworzyć własną kompozycję pachnącego mydła. Najbardziej aktywnym polecamy
zielone szkoły, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe z przewodnikiem lub w towarzystwie zielonego edukatora.

clipboard

•

•

•

zwiedzanie popularnych obiektów
i znanych muzeów z przewodnikiem
w przebraniu,
wizyty połączone z zajęciami
kreatywnymi w zagrodach
edukacyjnych i wioskach tematycznych
(chlebowa, górnicza, czterech pór roku,
indiańska, garncarska itd.),
warsztaty dostosowane do wieku:
• kulinarne: czekoladowe, sałatkowe,
piernikowe, pierogowe, wypieku
pizzy, chleba itd.,
• rękodzielnicze: mydlarskie,
filcowania, pisania gęsim piórem,
wiązania węzłów żeglarskich,
• przyrodnicze, np.:
rozpoznawanie gatunków
ptaków, zwierząt leśnych,
dopasowywanie gatunków drzew do
liści i owoców itp.,

phone
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Toskania Kociewska to jedyne miejsce
w Polsce, gdzie można przeżyć polsko włoską przygodę. To tak jak być na wakacjach we Włoszech, czerpać z pogodnej
atmosfery płynącej z osobowości gospodarzy i wszystkich mieszkańców zagrody. Duże przestrzenne wiaty, sala edukacyjna, zielony pagórkowaty teren,
i wiele przyjaznych zwierząt, m.in.:
osły, konie, mangalice, które można
poznać z bliska.

clipboard

Oferta
•

•
•

spacery z przewodnikiem po parkach
i rezerwatach (często w postaci
questów),
aktywne wyprawy: spływy kajakowe,
wycieczki rowerowe, park linowy,
pikniki nad jeziorem, zabawy
z animatorem i wiele innych.

Podczas wycieczki zapewniamy
wyżywienie – również w plenerze.
Zapewniamy noclegi, transport,
ubezpieczenie, a w wybranych opcjach
wypoczynku - opiekę ratownika.

Kontakt
ul. Chmielniki 2, 86 – 100 Świecie
tel. 533 988 471, 666 916 377
e-mail na_wyjezdzie@o2.pl
Facebook-F Na Wyjeździe - Kreator Wycieczek
instagram nawyjezdzie

Toskania Kociewska

Oferta
Oferta skierowana do szkół i przedszkoli
może być prowadzona w języku polskim,
włoskim i angielskim.
•
•

•

•

nasza specjalność to warsztaty z pieczenia pizzy i zabawy kulinarne,
zapewniamy aktywność na świeżym
powietrzu - zajęcia ruchowe z elementami samoobrony,
proponujemy polskie rymowanki wspólne układanie piosenek i rymowanek,

•

phone

zapraszamy na spacery piknikowe
z osłami, czyli wędrowanie po zielonym terenie gospodarstwa z elementami podstawy programowej dla
szkół i przedszkoli,
budujemy instrumenty muzyczne,
rytmiczne - ze skarbów znalezionych
podczas spaceru po lesie.

Kontakt
Bochlin 71, 86-170 Nowe
tel. 502 646 967
www.toskaniakociewska.pl
Facebook-F ecologic.farm.poland
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Klub Jeździecki DERESZ
w Nowym Dworze
k/Koronowa



Ulokowana na rzece Noteć Przystań Powiat Nakielski leży w malowniczej Dolinie
Noteci - jednej z najlepiej zachowanych bagiennych dolin rzecznych w Polsce,
stanowiącej ciąg ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Ten obszar chronionego krajobrazu mieści się na styku dwóch krain historycznych – Krajny i Pałuk. Przystań jest istotnym punktem na Drodze Międzynarodowej E70 i ważnym
elementem Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Obozy jeździeckie dla dzieci i młodzieży •
Zielone szkoły, biwaki • Regularne zajęcia jeździeckie

clipboard

Oferta
Nasze stowarzyszenie sportowe i ośrodek
jeździecki kat. II Polskiego Związku Jeździeckiego oferuje:

clipboard
Specjalności ośrodka
•
•
•

•
•
•

•

stajnię dla 40 koni,
zaplecze treningowe,
dworek z 50 miejscami noclegowymi,
dostosowanymi do potrzeb wypoczynku dzieci i młodzieży,
zespół parkowy – idealne otoczenie
dla zajęć organizowanych w terenie.

Oferujemy
•
•
•

Zapewniamy intensywny program nauki
jazdy wierzchem i doskonałą zabawę bez
Internetu i innych zdobyczy cywilizacji.
Dworek, świetlica, park, miejsce na ognisko to arena bezpiecznych i ciekawych zajęć lekcyjnych w terenie.

phone

Kontakt
Nowy Dwór 51, 86-010 Koronowo
tel. 794 307 685, 603 198 056
e-mail kj@deresz.pl
www.deresz.pl
Facebook-F kjderesz
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rekreacyjna jazda konna,
popularyzacja wiedzy i umiejętności
nt. hodowli koni,
nauka jazdy wierzchem i powożenia.

•

obozy i zimowiska konne
(od 100 zł/dobę),
regularne zajęcia z jazdy konnej
(od 25 zł/h),
zielone szkoły i biwaki integracyjne
(do uzgodnienia),
WF - w ramach autorskich
programów nauczania, pod
kierunkiem nauczyciela
prowadzącego, przy udziale naszych
trenerów i opiekunów.

Przystań Powiat Nakielski

Oferta
Przystań, otwarta codziennie i dozorowana
całodobowo, oferuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bazę noclegową – pięć pokoi 2-osobowych z łazienką i dostępem do kuchni,
wypożyczalnię sprzętu wodnego (kajaków, rowerów wodnych) i rowerów miejskich
(od marca do listopada),
cumowanie jednostek pływających w basenie portowym,
zimowanie jednostek,
pole namiotowe,
wynajem sali dydaktycznej,
plac zabaw,
parking (bezpłatnie do 5 dni),
plażę,
boiska do gry w bule, badmintona i siatkówkę,
zieloną siłownię.

phone

Kontakt
ul. Notecka 4, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 660 782 490
www.przystan.powiat-nakielski.pl
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Wioska Ginących
Zawodów
Koronowo to urokliwe miasteczko w starej dolinie rzeki Brdy. Tutaj przed laty
stworzyliśmy drewniany skansen na polanie, nad którą góruje olbrzymia lipa, jak
z fraszki Kochanowskiego. Przez cały rok działa tu Wioska Ginących Zawodów,
której praca dedykowana jest głównie grupom szkolnym i przedszkolnym. Co
roku wprowadzamy nowe atrakcje. Posiadamy imponującą kolekcję dawnych
rzemiosł oraz jedyny w naszym województwie tradycyjny warsztat
garncarski. W działalności Wioski odwołujemy się do
Polskiego Roku Obrzędowego, dbając
o świetną zabawę oraz naukę tradycji
i historii dla dzieci.

clipboard

Oferta
W ramach wycieczki zapewniamy uczestnikom dwa rodzaje zajęć warsztatowych
oraz możliwość skorzystania z licznych dodatkowych atrakcji:

Kontakt

W naszym skansenie uczestnicy poznają warsztat pracy najważniejszych rzemieślników minionych
epok oraz wystawę Dawnej Polskiej Wsi.
Uczestnicy zabierają ze sobą przedmioty wykonane podczas warsztatów. Teren
jest w całości ogrodzony, co gwarantuje
bezpieczeństwo dzieci. Zapewniamy nieodpłatny parking dla kilku autokarów,
na naszym terenie. W razie niepogody
(w okresie wiosenno-letnim) zajęcia odbywają się w dużych stylowych wiatach
z drewna; w okresie jesienno – zimowym,
w nowych, ogrzewanych obiektach.

Tomasz Poraziński
ul. Lipkusz 8, 86-010 Koronowo
tel. 608 012 541
e-mail biuro@garniec.pl
www.garniec.pl

Organizujemy także zielone szkoły (kilkudniowe wycieczki z noclegami i wyżywieniem). Naszą ofertę uzupełniają wycieczki
dla grup dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych.

•
•

•

•
•

phone
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zwiedzanie skansenu ginących
zawodów,
możliwość zakupu upominków garncarskich i rzemieślniczych w sklepiku
przy warsztacie garncarskim,
mała strefa rozrywki - miejsce z grami
i zabawkami dla dzieci (huśtawka na
drzewie, skakanki, piłki, zabawki dla
dzieci w różnym wieku),
ziemniaki z parownika - jak u babci,
ognisko z kiełbaskami.
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Dom Kultury Akademicka
Przestrzeń Kulturalna
Wyższa Szkoła Gospodarki
Dom Kultury APK oferuje szeroki wachlarz zajęć artystyczno-kulturalno-animacyjnych dla dzieci i młodzieży. Posiadamy własną salę widowiskową, galerię,
ciemnię i atelier fotograficzne, pracownię malarską, sale do zajęć tanecznych
i muzycznych oraz pracownię komputerową, umożliwiające rozwijanie pasji i zainteresowań. Zajęcia dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów.

clipboard

•

Mała ściema w ciemni fotograficznej
(zajęcia co tydzień)
I grupa (7-12 lat) w godz. 17.00-18.45
koszt: 970 zł

•

Warsztaty fotografii poszukującej
(zajęcia co tydzień)
I grupa (13-18 lat) w godz. 17.00-19.30
koszt: 1300 zł

•

Warsztaty plastyczne
(zajęcia co tydzień)
I grupa (7-10 lat) w godz. 16.00-17.30
II grupa (11-14 lat) w godz. 16.00-17.30
III grupa (15-18 lat) w godz. 17.30-19.00
koszt: 1700 zł
Zajęcia umuzykalniające metodą
E. Gordona (zajęcia co tydzień)
I grupa (do 3 lat) w godz. 16.00-16.30
II grupa (3-5 lat) w godz. 16.30-17.00
45 zł miesięcznie od osoby

•

Klub LEGOmaniaka
(zajęcia co tydzień)
I grupa (5-8 lat) w godz. 16.00-17.30
II grupa (9-12 lat) w godz. 17.30-19.00
koszt: 1200 zł

•

Klub Modelarza (zajęcia co tydzień)
I grupa (8-13 lat) w godz. 16.00-17.30
II grupa (14-18 lat) w godz. 17.30-19.00
koszt: 1500 zł

•

clipboard

Kontakt
ul. Garbary 2, bud. „A”, pok. A106,
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 07 95, 52 567 00 57
e-mail dk@byd.pl,
www.domkultury.byd.pl
Facebook-F apk.wsg

Oferta
Gra terenowa z wykorzystaniem pomocnych książeczek ,,Tropem Piastów”, ,,Ścieżka
Zdrowia” oraz mapek Inowrocławia. Przewodnik występuje w stroju historycznym.
Możliwość zorganizowania dodatkowo
płatnych warsztatów historycznych.

Klub gier planszowych
(zajęcia co tydzień)
I grupa (8-13 lat) w godz. 16.00-17.30
II grupa (14-18 lat) w godz. 17.30-19.00
koszt: 900 zł

phone

Żywa Lekcja Historii
Plenerowa lekcja przybliżająca historię Inowrocławia i zapoznająca uczestników z zabytkami miasta. Realizacja zadania ma na celu upowszechnienie wśród
młodzieży wiedzy o wydarzeniach historycznych. Młodzież poznaje mniej znane wątki związane z przeszłością miasta. Lekcję prowadzi przewodnik w stroju średniowiecznym. Dla uatrakcyjnienia zajęć, ich część odbywa się w formie
mini gry miejskiej, która w plenerze utrwala pozyskaną wiedzę. Gra terenowa
prowadzona jest w dwóch wersjach – Tropem Piastów (centrum
miasta i obiekty historyczne na Szlaku
Piastowskim) oraz Ścieżka Zdrowia
(po Parku Solankowym i dzielnicy
zdrojowej).

Oferta - Rok szkolny 2019/2020

•
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phone

Kontakt

Cena

Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy
ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław
tel. 663 732 772
www.lotkujawy.pl

•

25 zł/os. - skalkulowana dla grupy
40 os. Czas realizacji ok. 2,5 h.
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Kruszwica
z przewodnikiem



Kruszwica - legendarna stolica Polski, położona nad jeziorem Gopło, związana
z początkami Państwa Polskiego. W programie: rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze
Gopło; wejście na Mysią Wieżę, miejsce, gdzie legendarnego złego księcia Popiela zjadły myszy; spacer po Półwyspie Rzępowskim; zwiedzanie Kolegiaty p.w. śś
Apostołów Piotra i Pawła, która jest jedną z najstarszych zachowanych na Kujawach świątyń, zbudowaną w stylu romańskim na przełomie XI/XII wieku.

clipboard

Oferta
•

•
•
•

•

phone
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Spacer ulicą Solankową, której zabudowa wyróżnia się oryginalnością i wyjątkowym smakiem artystycznym. Na trasie: nawiązujący do romantycznego neogotyku dom kupca Juliana Dreusa (pod nr 52); neorenesansowa willa zasłużonego inowrocławskiego budowniczego Kazimierza Przyłuskiego (pod nr 50);
pałac mieszczański w stylu włoskiego neorenesansu (pod nr 33), w którym od
2007 roku mieści się Muzeum im. Jana Kasprowicza; dom reprezentujący renesans niderlandzki (pod nr 30), w którym mieszkał Stanisław Przybyszewski oraz
inspirowany polskim duchem pensjonat "Biały Dworek" (pod nr 60). Zwiedzanie
Muzeum Jana Kasprowicza – wystawy stałe: „Jan Kasprowicz – życie i twórczość”,
„Młodopolska legenda Stanisława Przybyszewskiego” i „Gabinet Stanisława Szenica” oraz wystawa czasowa. Zwiedzanie stałej wystawy solnictwa, która nawiązuje do nieistniejącej już kopalni. Celem ekspozycji jest przybliżenie bogatej historii solarstwa rozwijającego się tu od pradziejów. Zwiedzanie Instytutu
Prymasa Józefa Glempa. Placówka promuje duchową kulturę Kujaw na tle życia
i pamiątek po urodzonym w Inowrocławiu Prymasie Polski - Józefie kardynale
Glempie. Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej, zwanej Ruiną - najstarszego i najcenniejszego zabytku inowrocławskiej architektury, z XI i XII w.

Cena

cena zawiera bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, rejs statkiem
oraz przewodnika,
program jest ramowy i może ulec
zmianie,
czas zwiedzania ok. 3-3,5 h,
możliwość zwiedzania
z przewodnikiem w stroju
historycznym oraz organizacji
pokazów nawiązujących do czasów
średniowiecza (pokazy zbroi,
uzbrojenia rycerskiego, strzelania
z łuku itp.),
możliwość zwiedzania także Centrum
Dziedzictwa Kujaw Zachodnich
w Łojewie z unikatową wystawą
drewnianych rzeźb, powstających
przy okazji Otwartych Mistrzostw
Polski w woodcarvingu oraz wystawą
poświęconą Stanisławowi
Przybyszewskiemu, odkryciom
archeologicznym Askaukalis
i tradycjom kujawskim.

•
•

Inowrocław - spacer
z przewodnikiem

42 zł/os.,
oferta została skalkulowana dla
grupy 40 osób.

clipboard

Oferta
•

•

cena zawiera bilety wstępów do
zwiedzanych obiektów oraz usługę
przewodnicką. Program jest ramowy
i może ulec zmianie.
czas trwania wycieczki: ok. 3 - 3,5 h

Cena
•
•

Kontakt
LOT Kujawy
ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław
tel. 663 732 772
e-mail biuro@lotkujawy.pl
www.lotkujawy.pl

phone

25 zł/os.,
oferta została skalkulowana dla
grupy 40 osób.

Kontakt
LOT Kujawy, ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław
tel. 663 732 772
e-mail biuro@lotkujawy.pl
www.lotkujawy.pl
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Park Trampolin
Jumpin Place
To całoroczna zabawa na ponad 2000 m2
powierzchni. Oferujemy największą liczbę
trampolin w jednym miejscu: trampoliny
sportowe, ścieżki akrobatyczne, strefę koszykówki i zbijaka. Posiadamy największą planszę akrobatyczną w Polsce - AIRTRACK, tor
sprawnościowy NINJA oraz basen z gąbkami i poduchę pneumatyczną do skoków
z trampolin.

clipboard

Historia i rola Kanału
Bydgoskiego
Najmniejsze muzeum w Bydgoszczy powstało w 2006 roku. Zwiedzający mogą
zapoznać sie z historią Kanału Bydgoskiego, zobaczyć, jak kanał wyglądał
w czasach świetności w 1800 roku. Można tu zobaczyć wioślarską dębową łódź
z 1920 roku, a także makietę Kanału Bydgoskiego, Wyspy Młyńskiej i śluz. Muzeum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. Starego Kanału, otoczonego
unikatowymi plantami.

Oferta
•
•

•

•

z atrakcji Parku mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy,
prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe w formie programu szkoleniowego, który wspiera prawidłowy rozwój
motoryczny oraz postawę,
realizujemy innowacyjne lekcje W-F
z dużą dawką ćwiczeń, zabawy oraz
rywalizacji pod okiem wykwalikowanych trenerów,
oferujemy zajęcia Fitness łączące
ćwiczenia gimnastyczne i aerobik
na trampolinach, poprawiające kon-

phone

•

•

dycję i pozwalające spalić mnóstwo
kalorii,
polecamy trening indywidualny
z trenerem personalnym (akrobatyka,
ogólnorozwojowe, fitness),
organizujemy urodziny w Parku.

Uwaga! Skakać można wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych (do nabycia
w Parku).
Osoby niepełnoletnie muszą dysponować
zgodą rodzica (treść na naszej stronie
www.jumpinpace.pl, w zakładce dokumenty.)

Kontakt
ul. Zygmunta Augusta 2, 85-082 Bydgoszcz
tel. 514 403 377
e-mail jumpinplace@wp.pl
www.jumpinplace.pl
Facebook-F JumpinPlaceBydgoszcz

34

Muzeum Kanału
Bydgoskiego
im. Sebastiana
Malinowskiego

clipboard

Oferta
•

Lekcje muzealne skierowane są
przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz innych zorganizowanych
grup wycieczkowych. Mają na celu
ukazanie historii Kanału Bydgoskiego
i zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami w historii
Bydgoszczy. Zajęcia
trwają oko-

•

phone

ło 45 minut i są prowadzone nieodpłatnie.
Dodatkowo można zamówić specjalne zajęcia na kajakach - na Kanale
Bydgoskim lub Brdzie. Koszt przy ok.
20 uczestnikach - 40 zł/os.

Kontakt
Tomasz Izajasz
tel. 693 765 075
e-mail tomaszizajasz@gmail.com
www.kanalbydgoski.pl
Facebook-F Muzeum Kanału Bydgoskiego
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Lawendowa Zagroda
Edukacyjna, Lovenda
Kujawska



Zmysłowym Szlakiem Lawendy
Jesteśmy największą plantacją lawendy na Kujawach i jedną z większych w Polsce. Nasze pole to hektar lawendy różnych odmian. Posiadamy dogodną bazę turystyczną: wyposażoną salkę warsztatową, sanitariaty, zadaszoną wiatę z piecem
chlebowym, miejsce na ognisko oraz plac zabaw. Plantacja położona jest w malowniczym otoczeniu, z dala od ruchliwych dróg, w sąsiedztwie trzech jezior, łąk,
pól i lasu. To pachnąca oaza spokoju spowita wszechobecnym fioletem…

clipboard

Oferta
•

Uczestnicy wizyty aktywnie poznają
wszystkie tajemnice lawendy: różnorodność jej barw, zapachów i sposoby
wykorzystania. Angażują w to wszystkie zmysły: smak, dotyk, węch, wzrok
i słuch. Spotkanie obejmuje spacer
w terenie, zajęcia ogrodnicze, warsztaty lawendowej młócki i przygotowywanie woreczka zapachowego,
zrywanie bukietu lawendy i smakowanie lawendowego napoju. Wszystkie wytworzone produkty zabierają
ze sobą na pamiątkę.

phone

Manufaktura Słodyczy
Karmelowa Kraina
w Bydgoszczy
To miejsce gdzie produkowane są słodycze. Naszą ofertę stanowią ręcznie robione cukierki, lizaki i inne wyroby z karmelu, belgijska czekolada oraz krówki.
Ponadto organizujemy pokazy produkcji słodyczy i warsztaty, na których własnoręcznie można wykonać lizaka lub stworzyć czekoladę.

clipboard

Polecamy też dodatkowe warsztaty
i atrakcje.
Pełna oferta na www.lovendakujawska.pl

Oferta
Warsztaty

Oferta łączona
z Muzeum Mydła
i Historii Brudu

•

•

•

Czas trwania ok 2-3 h.

•

phone

Zrób sam lizaka - cena 16 zł/os.;
ok. 40 min. (10-30 osób),
warsztaty czekoladowe
cena 16 zł/os.;
ok. 45 min. (10-30 osób),
warsztaty czekoladowo-lizakowe cena 30 zł/os.; ok. 60 min. (10-20 osób).

•
•

Zrób sam lizaka - cena: 12 zł/os.
+ Muzeum Mydła,
warsztaty czekoladowe - cena:
13 zł/os. + Muzeum Mydła,
warsztaty czekoladowo-lizakowe cena: 24 zł/os. + Muzeum Mydła

Kontakt
ul. Długa 31
85-034 Bydgoszcz
tel. 52 344 43 12
e-mail rezerwacje.warsztaty@karmelowakraina.pl
www.karmelowakraina.pl
Facebook-F karmelowakrainabydgoszcz

Kontakt
Leszcze 32 , 88-180 Złotniki Kujawskie
www.lovendakujawska.pl
Facebook-F LovendaKujawska
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Muzeum Fotografii



Lekcje fotografii
Podtrzymuje pamięć o dawnej fabryce ALFA (późniejszy FOTON) i Bydgoskim Towarzystwie Fotograficznym. Prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą,
edukacyjną (lekcje muzealne, specjalistyczne kursy i warsztaty, Bydgoska Akademia Fotografii). W jego zbiorach znajdują się m.in.: aparaty fotograficzne, powiększalniki, kamery, projektory, archiwalia.

clipboard

Cyjanotypia
Technika fotograficzna wykorzystująca
światłoczułość soli żelaza - charakteryzuje
się monochromatycznym obrazem w kolorze niebieskim. Uczestnicy lekcji przygotowują i naświetlają odbitki.
Czas trwania - do 90 min. Ilość osób: 10 15. Koszt: 15 zł/os.

Znikające Obrazy
Zajęcia adresowane do najmłodszych ukazują nietypowe formy tworzenia obrazów
przy pomocy światła. Z wykorzystaniem
płyt z pigmentem fosforescencyjnym powstają „znikające fotografie”. Zajęcia obejmują też pokaz tworzenia obrazów bezkamerowych w ciemni fotograficznej oraz ich
wywoływanie.
Czas trwania - do 90 min.
Ilość osób: 10 - 15. Koszt: 12 zł/os.

Historia fotografii w praktyce
Pokaz techniki analogowej tworzenia obrazu – zdjęcia na papierze fotograficznym
wykonywane w studio. Wykonanie portretu repliką XIX-wiecznego aparatu.
Czas trwania - do 120 min.
Ilość osób: 10 - 15. Koszt: 15 zł/os.

Camera Obscura
Pokaz budowy aparatu otworkowego, naświetlanie i wywoływanie zdjęć.
Czas trwania - do 120 min.
Ilość osób 10 - 15. Koszt: 15 zł/os.

phone

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 14, 85-231 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 07
e-mail muzeumfoto@byd.pl
Facebook-F muzeumfoto
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Spacer z przewodnikiem po Ogrodzie Botanicznym
Myślęciński Ogród Botaniczny to jedno z największych tego typu miejsc nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. Obszar 60 ha zajmują m.in. stawy, zbiorowiska roślin
egzotycznych i polskich, arboretum, alpinarium, ekspozycje tematyczne, ścieżka
dla osób niewidomych i niedowidzących. Wejście na jego teren jest nieodpłatne.

Oferta
Sesja fotograficzna w atelier
Uczestnicy mogą przebrać się w przygotowane stroje i kapelusze. Młodsze dzieci
mogą zabrać ze sobą do Muzeum Fotografii ulubioną zabawkę. Wykonane portrety
wysyłamy w ciągu kilku dni drogą mailową.
Czas trwania do 90 min. Ilość osób: 10 - 30.
Koszt: 12 zł/os.

Fotografia - zjawisko naturalne
Uczestnicy lekcji w asyście prowadzącego
przygotowują samodzielnie przeźrocza
(slajdy) wybranych obiektów naturalnych
(mech, porosty, źdźbła trawy, itp.). Przy
użyciu rzutnika do slajdów oglądają świat
natury w powiększeniu.
Czas trwania - do 120 min.
Ilość osób: 10 - 15. Koszt: 15 zł/os.

Leśny Park Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek”

clipboard

Oferta
Zorganizowanie spaceru z przewodnikiem jest
możliwe o każdej porze roku. Należy skontaktować się z pracownikiem Ogrodu:
e-mail: malgorzata.szymczak@myslecinek.pl,
tel. 883 319 228, w celu uzgodnienia terminu
i tematyki zajęć, np.: „Naturalne zbiorowiska
roślinne w Polsce”, „Poznawanie drzew, krzewów i roślin zielnych”, „Rośliny zielne i lecznicze”, „Rozpoznawanie drzew w okresie bezlistnym”.
•
•

czas trwania zajęć: 1,5 - 2 godz.
cena: 5 zł od osoby, jeden opiekun
gratis, każdy kolejny 5 zł.

phone

Kontakt
ul. Gdańska 173-175 (wejście od ulicy
Konnej lub Jeździeckiej)
85-674 Bydgoszcz
www.myslecinek.pl
Facebook-F ogrod.botaniczny.50
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Leśny Park Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek”



Leśny Park Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek”

Zwiedzanie ścieżek historyczno-dydaktycznych kompleksu Park Rozrywki-Zaginiony Świat

Zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Zoologicznym
w Bydgoszczy

„Zaginiony świat” i „Makroświat” to ścieżki dydaktyczne myślęcińskiego Parku
Rozrywki. Pierwsza z nich eksponuje figury naturalnych rozmiarów oraz tablice
z informacjami dotyczącymi danej ery. Druga ścieżka prezentuje owady w gigantycznym powiększeniu, m.in. biedronkę, modliszkę, pająka krzyżaka, ukazując
ich szczegóły anatomiczne.

Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy to jeden z nielicznych ogrodów w Polsce, specjalizujący się w hodowli rodzimych zwierząt. Można w nim zobaczyć m.in. żubra
czy rysia. Eksponuje także egzotyczne oraz zagrożone gatunki, jak tygrys syberyjski czy pantera śnieżna. W pawilonie Akwarium Terrarium zgromadzone są m.in.
płazy, gady i ryby.

clipboard

Oferta
Myślęciński Park Rozrywki dysponuje dwiema ścieżkami historyczno-dydaktycznymi:

Przykłady tematów zajęć realizowanych na
terenie zoo pod opieką dydaktyka ogrodu:
„Małe i duże ssaki drapieżne”, „Ssaki kopytne”, „Przygotowania zwierząt do zimy”,
„Wiosenny zwierzęcy rozgardiasz”, „Płazy
i gady”- temat do realizacji gównie zimą,
w salce dydaktycznej (uczniowie z bliska
poznają żywe okazy wybranych gatunków). Aby wziąć udział w zajęciach, należy
z wyprzedzeniem umówić termin spotkania osobiście lub telefonicznie (52 328 00
08 lub 52 328 00 09 wew. 39).

„Makroświat”

„Zaginiony świat”

Stawonogi - owady w gigantycznym powiększeniu (czynna od wiosny do jesieni).

Prehistoryczne stwory, dinozaury i wymarłe ssaki - odwołuje się do początków życia
na Ziemi (zimą czynne tylko dla grup).

Istnieje możliwość spaceru z przewodnikiem, który w szczegółach opowiada o eksponatach.

Czas trwania

Cena - bilet grupowy

ok. 1 godz.

•
•
•

Oferta

8 zł normalny,
7 zł - ulgowy,
wynajęcie przewodnika - 100 zł
od grupy.

Cena - bilet grupowy
9 zł od osoby

Czas trwania
1,5 - 2 godz.

phone

Kontakt
ul. Gdańska 173-175, (dojście od ulicy
Rekreacyjnej), 85-674 Bydgoszcz
tel. 52 328 00 08
www.myslecinek.pl
Facebook-F myslecinek
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phone

Kontakt
ul. Gdańska 173-175
85-674 Bydgoszcz
tel. 52 328 00 08
www.myslecinek.pl
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Edukacyjna Zagroda
Wiejska w Kozielcu



Kujawskie Skarby Szlaku
Piastowskiego

Zagroda we wsi Kozielec (Gmina Dobrcz) jest otoczona ciekawymi trasami spacerowymi, m.in.: szlakiem nadwiślańskim, tarasem widokowym na Dolinę Wisły.
Mieszkańcami tego wyjątkowego miejsca są zwierzęta gospodarcze, a do dyspozycji uczestników jest Izba Kujawska, Ziołowa Chatka, sala edukacyjna. Właściciele gospodarstwa przyjmują grupy zorganizowane (przedszkola, szkoły) na
2,5-godzinne zajęcia edukacyjne o różnorodnej tematyce.

Kruszwica - położona nad jeziorem Gopło legendarna stolica Polski, związana
z początkami Państwa Polskiego. W programie: rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło; wejście na Mysią Wieżę – miejsca gdzie legendarnego złego księcia
Popiela zjadły myszy; spacer po Półwyspie Rzępowskim; zwiedzanie Kolegiaty
p.w. śś Apostołów Piotra i Pawła, która jest jedną z najstarszych zachowanych
na Kujawach świątyń, zbudowaną w stylu romańskim na przełomie XI/XII wieku.

Oferta

Strzelno - zwiedzanie z przewodnikiem klasztornego zespołu ponorbertańskiego: Bazyliki św. Trójcy z unikatowymi w skali światowej kolumnami romańskimi,
Rotundy św. Prokopa oraz Romańskiego Ośrodka Kultury im. Ottona i Bolesława.

Oferta uzależniona jest od pory roku, świąt, dostosowana do grupy wiekowej oraz do podstawy programowej. Oprócz karmienia zwierząt i zwiedzania izby kujawskiej dzieci mogą
się tu dowiedzieć, jak wyglądało życie na dawnej wsi.

Programy edukacyjne
•
•
•
•
•
•
•
•

Inowrocław - kościół romański pw. Imienia NMP zwany Ruiną oraz Park Solankowy – miejsce do wypoczynku z tężniami solankowymi, palmiarnią, pijalnią wód
mineralnych, ogrodami zapachów i innymi atrakcjami.

clipboard

Niesamowite ferie,
Wielkanocna przygoda,
Zobacz jaka wiosna w zagrodzie jest
radosna,
Dzień Dziecka w zagrodzie,
Wakacyjna przygoda,
Wykopki czas zacząć,
Przygoda z krówką Marcysią,
Święta pod skrzydłami aniołów.

Oferta
•
•

•

oferta została skalkulowana dla
grupy 40 osób,
cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem oraz
przewodników miejscowych,
program jest ramowy i może ulec
zmianie,

•

•

możliwość rozszerzenia zwiedzania o Centrum Dziedzictwa Kujaw
Zachodnich w Łojewie, Kościelec
Kujawski, Mogilno,
czas zwiedzania ok. 6 h.

Cena
•

phone

Kontakt
Alicja Ożóg
Kozielec 22, 86-022 Dobrcz
tel. 724 088 808, 52 364 92 16
e-mail turystykawiejska@op.pl
Facebook-F Edukacyjna Zagroda Wiejska w Kozielcu

42

phone

50 zł/os.

Kontakt
LOT Kujawy
ul. Solankowa 77 , 88-100 Inowrocław
tel. 663 732 772
e-mail biuro@lotkujawy.pl
www.lotkujawy.pl
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Nadleśnictwo Włocławek



Ośrodek Edukacji Ekologicznej/ Park Edukacyjny/ Ścieżka Dydaktyczna: „Dzilno”; „Nordic Walking”; „Zdrojowy
Gaj”; „Fit Park”
Malowniczo położone lasy w części Kotliny
Płockiej stanowią przyrodniczą wizytówkę
środkowej Polski. Gospodaruje na tym terenie Nadleśnictwo Włocławek, którego powierzchnia leśna wynosi 23 984 ha. Wraz
z 26 innymi podlega Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu. Od 1995 r.
z sąsiednimi nadleśnictwami współtworzy
Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie".

clipboard

Oferta
•

lekcje:
- w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
oraz Parku Edukacyjnym przy
siedzibie nadleśnictwa,
- z przewodnikiem (leśnikiem) na
ścieżkach edukacyjnych oraz
najciekawszych przyrodniczo
terenach nadleśnictwa,
- z przewodnikiem (leśnikiem) na
ścieżkach edukacyjnych: „Dzilno",
„Zdrojowy Gaj", „Nordic Walking"
oraz najciekawszych przyrodniczo
terenach nadleśnictwa,

phone

•

•

•

•

proponujemy ponadto spotkania z leśnikiem w szkołach oraz
w innych instytucjach,
organizujemy akcje, imprezy okolicznościowe, festyny, targi, konkursy,
spotkania o tematyce ekologicznej,
wystawy przyrodnicze,
realizujemy zajęcia o tematyce
zgłoszonej przez nauczycieli lub
przedstawicieli innych instytucji,
wszystkie formy edukacji prowadzone przez Nadleśnictwo Włocławek są
nieodpłatne.

Kontakt
ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek
tel. 54 234 98 00
www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl
Facebook-F nadlesnictwo.wloclawek
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Kujawsko-Dobrzyński Park
Etnograficzny w Kłóbce
oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku
Muzeum na wolnym powietrzu obejmuje sektory: wiejski i dworsko-parkowy. Na
terenie wsi odtworzono trzy zagrody, kościół, karczmę, wiatrak, kuźnię, szkołę,
remizę, garncarnię i olejarnię. W malowniczym otoczeniu, pośród strumyków,
stawów i pagórków znajduje się zabytkowy park z dworem, w którym mieszkała
Maria z Wodzińskich, narzeczona Fryderyka Chopina i muza Juliusza Słowackiego.

clipboard

Oferta
Warsztaty dla grup zorganizowanych (wybrane
tematy)
•
•
•
•

Kajet, tabliczka i obsadka, czyli
w szkole pradziadka,
Kto ma pszczoły, ten ma miód,
Dawne zawody na kujawskiej wsi,
Chleb nasz powszedni.

phone

Polecamy również
•
•

ognisko w starym sadzie młynarza,
poczęstunek w postaci kujawskich
racuchów i herbaty.

Zgłoszenia pod numerem tel. 54 284 27
92, 729 769 078.
Pełna oferta edukacyjna wraz z cennikiem
znajduje się na stronie: www.muzeum.
wloclawek.pl/edukacja. W zajęciach może
brać udział maks. 25 osób (jedna klasa).
Lekcje prowadzone są od wtorku do
czwartku, w godz. 10.00 - 15.00, po wcześniejszej rezerwacji.

Kontakt
gm. Lubień Kujawski , 87-840 Kłóbka
tel. 54 284 27 92, 729 769 078
www.muzeum.wloclawek.pl/serwis/edukacja
Facebook-F skansenwklobce
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Kalwaria Pakoska
i unikatowa Lovenda
Kujawska


clipboard

Pięknie odrestaurowana Kalwaria Pakowska - druga najstarsza kalwaria w naszym kraju. W ramach wycieczki zapewniamy poczęstunek u braci franciszkanów, opiekujących się Kalwarią.
Lovenda Kujawska – jedyne w regionie gospodarstwo agroturystyczne zajmujące się uprawą lawendy i tworzeniem wspaniałych produktów lawendowych.
Organizacja warsztatów tematycznych: spacer po polach lawendy, kosztowanie
napoju lawendowego, komponowanie bukietu lawendowego w ramach trasy
,,Zmysłowym Szlakiem Lawendy Kujawskiej”, warsztaty destylacji olejku lawendowego, warsztaty kulinarne i inne.

clipboard

Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Oferta - Lekcja z warsztatem – do 1,5 h
Grupy przedszkolne i klasy I-III

Klasy IV-VIII

•

•

•

Zabawy z kolorem
Zajęcia pomogą wyjaśnić m.in. czym są
barwy podstawowe, pochodne, ciepłe,
zimne, jak powstaje kolor. Urozmaicone
są o elementy interaktywne i doświadczenia (odlewy gipsowe).
Gdzie rośnie pieprz? Szlakiem aromatycznych przypraw
Przyprawy korzenne używano zarówno
w kuchni, jak i aptekach. Wierzono, że
mają wpływ na zdrowie. Stosowano
je jako składnik potraw, lekarstw czy
kosmetyków (m.in. perfum). Przygotowanie własnej mieszanki korzennej.

Oferta

Czas zwiedzania

Oferta została skalkulowana dla grupy 40
osób. Cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, poczęstunek u franciszkanów, warsztaty lawendowe i przewodnika po Kalwarii Pakoskiej. Program jest
ramowy i może ulec zmianie. Można zrezygnować ze zwiedzania Kalwarii i rozszerzyć wycieczkę o więcej niż jeden warsztat
lawendowy.
Możliwość rozszerzenia zwiedzania o Inowrocław, Lubostroń, Barcin i Kościelec Kujawski.

ok. 4-5 h

Klasy licealne

Cena

•

•

•

35 zł/os.
•

Analiza współczesnego dzieła sztuki
Lekcja trwa 45 minut. Forma: prezentacja multimedialna, pokaz dzieł sztuki,
karty pracy.
W mieście nad Brdą. Dzieje Bydgoszczy.
Forma: lekcja z kartami pracy, 60 minut.

Jak zamówić lekcje?
W Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica
6, pn-pt, w godz. 8.00-16.00, tel. 52 58 59 910,
911, 914 lub 925.
Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?
Od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do
15.00 w budynkach Muzeum.

•

Cena
•

phone

Kontakt
LOT Kujawy ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław
tel. 663 732 772
e-mail biuro@lotkujawy.pl
www.lotkujawy.pl
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phone

Kontakt

Akcja AbstrAkcja
Zajęcia bazujące na ćwiczeniach i zabawach przybliżają sztukę nowoczesną
XX wieku, pojęcia z nią związane oraz
przemiany w niej zachodzące. W części
warsztatowej uczestnicy wykonują własne obrazy na bawełnianych torbach.
Zabawy ze sztuką
Uczestnicy zapoznają się z pojęciami
plastycznymi, m.in.: czym jest kompozycja, perspektywa, światłocień czy barwa.
W części warsztatowej powstają prace –
wydrapywanki, będące odpowiedzią na
uprzednio wylosowane zagadnienie.
Smakołyki z dawnej apteczki
Apteczkowa Panna zaprasza do dawnej
domowej apteki. Posługując się tekstami
źródłowymi uczestnicy poznają różne jej
elementy i składniki wyposażenia oraz
potrawy o działaniu zdrowotnym. W części warsztatowej przygotowują wybrane
staropolskie słodycze, np. marcepan.
Zielona apteka
Uczestnicy poznają rośliny z sąsiedztwa
oraz te wykorzystywane w domowej
kuchni. Zapoznają się z ich właściwościami i próbują stworzyć zielnik. W części
warsztatowej poznają siłę aromatoterapii i wykonują kolorowe świeczki.

•

lekcja z warsztatem: 5 zł/os.
oraz 1 zł/opiekun,
lekcja bez warsztatu: 4 zł/os.
oraz 1 zł/opiekun.

ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
e-mail muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl
www.muzeum.bydgoszcz.pl
Facebook-F muzeumbydgoszcz
instagram muzeumbydgoszcz
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Muzeum Etnograficzne



oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku

oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku

W wybudowanym nad Wisłą spichrzu mieści
się wystawa pt. "Kultura ludowa Kujaw i ziemi
dobrzyńskiej przełomu XIX i XX wieku". Na
trzech kondygnacjach pokazano najistotniejsze jej elementy: rolnictwo, hodowlę
i rybołówstwo, rzemiosło (m.in. garncarstwo, kowalstwo, kołodziejstwo), a także
wnętrze mieszkalne, odświętne stroje kujawskie, kolekcję zabytkowej rzeźby oraz
kostiumy i rekwizyty zapustne.

clipboard

Zajęcia warsztatowe dla
grup zorganizowanych
(wybrane tematy)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibułkowe bukiety kwiatowe,
Zabawka ludowa,
Moda na ludowo,
Nie święci garnki lepią,
W Maciejowej izbie,
Z kozą na zapusty,
Tradycyjnie - kreatywnie na Wielkanoc,
Andrzejkowe wróżby,
Choinkę przystroić już czas.

phone

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem
tel. 54 232 30 01.
Pełna oferta edukacyjna wraz z cennikiem
znajduje się na stronie:
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja.
W zajęciach może brać udział maksymalnie
25 osób (jedna klasa). Lekcje prowadzone
są od wtorku do czwartku w godzinach od
10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

Kontakt
ul. Bulwary im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 6, 87-800 Włocławek
tel. 54 232 30 01
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja
Facebook-F wloclawek.muzeum
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Muzeum Historii Włocławka mieści się w zabytkowych kamienicach przy ul. Szpichlernej. Wystawa zatytułowana "Dzieje Włocławka i regionu od pradziejów do PRL" oparta jest w całości o obiekty
pochodzące ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku. Zabytkom towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny, a także rekonstrukcje panoram Włocławka.

clipboard

Oferta

Muzeum Historii
Włocławka

Oferta
Lekcje muzealne dla grup
zorganizowanych (wybrane tematy)
•
•
•
•

Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej,
Wojna 1920 roku na Kujawach i ziemi
dobrzyńskiej,
Pieniądz na ziemiach polskich,
Włocławek pod okupacją niemiecką
w latach 1939-1945.

phone

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.
54 232 30 01.
Pełna oferta edukacyjna wraz z cennikiem
znajduje się na stronie:
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja.
W zajęciach może brać udział maksymalnie
25 osób (jedna klasa). Lekcje prowadzone
są od wtorku do czwartku w godz. 10.00 15.00, po wcześniejszej rezerwacji.

Kontakt
ul. Szpichlerna 19, 87-800 Włocławek
tel. 54 232 67 53
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja
Facebook-F wloclawek.muzeum
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Muzeum Stanisława
Noakowskiego w Nieszawie



oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku

W gmachu muzeum mieszczą się dwie ekspozycje. Pierwsza poświęcona jest historii zdobnictwa "Fajansu włocławskiego" i prezentuje 525 wyrobów z lat 18731991. Różnorodne pod względem formy i funkcji naczynia obrazują wszystkie
techniki zdobnicze fajansu. W "Galerii portretu polskiego" prezentowane są dzieła powstałe w XIX i 1 poł. XX w. autorstwa najwybitniejszych malarzy polskich
takich jak: Feliks Pęczarski, Jacek Malczewski, Stanisław I. Witkiewicz, Wojciech
Kossak, Olga Boznańska.

Muzeum biograficzne poświęcone jest życiu i twórczości Stanisława Noakowskiego, urodzonego w Nieszawie wybitnego teoretyka architektury, pedagoga,
rysownika i malarza. W klasycystycznym domu, w którym niegdyś mieszkał, znajduje się także wystawa dedykowana Ludwikowi Bouchardowi - nauczycielowi
rysunku Stanisława Noakowskiego, krytykowi sztuki, malarzowi, pedagogowi.

clipboard

Oferta

clipboard

Zajęcia warsztatowe dla
grup zorganizowanych
•
•

malarstwo,
grafika.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem
tel. 883 374 668 lub 54 283 81 69.
Pełna oferta edukacyjna wraz z cennikiem
znajduje się na:
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja.

•

W zajęciach może brać udział
maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Lekcje
prowadzone są od wtorku do czwartku
w godz. 10.00 - 15.00, po wcześniejszej
rezerwacji.

Kontakt
ul. Mickiewicza 6, 87-730 Nieszawa
tel. 54 283 81 68, 883 374 668
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja
Facebook-F nieszawa.muzeum
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Oferta
Zajęcia warsztatowe dla
grup zorganizowanych

•

Malujemy talerze w fajansowe, kwieciste wzory,
Co wiecie o portrecie?

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem
tel. 54 232 30 01.

phone
phone

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we
Włocławku

Pełna oferta edukacyjna wraz z cennikiem
znajduje się na:
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja.
W zajęciach może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Lekcje prowadzone są od wtorku do czwartku w godz.
10.00 - 15.00, po wcześniejszej rezerwacji.

Kontakt
ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek
tel. 54 232 32 43
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja
Facebook-F wloclawek.muzeum
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy
WiMBP została powołana do życia 1 października 1903 roku. Biblioteka aktywnie uczestniczy
w życiu kulturalnym miasta i regionu. Zarówno Biblioteka Główna, jak i sieć filii bibliotecznych rozmieszczonych na terenie Bydgoszczy podejmuje różnego rodzaju działania
biorąc pod uwagę potrzeby swoich użytkowników, a także zmieniającą się szybko
rzeczywistość i postęp technologiczny.

clipboard

Oferta

Zbiory Sztuki
oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku
W XIX-wiecznym spichrzu prezentowane są dwie kolekcje rzeźb: wystawa "Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego (1927-2008)", poświęcona jednemu
z najwybitniejszych artystów "l'art brut" oraz druga pt. "Życie i twórczość Wacława Bębnowskiego (1865-1945)”, dotycząca artysty zaliczanego do grona najważniejszych twórców sztuki użytkowej okresu Młodej Polski.

clipboard

Oferta
Zajęcia warsztatowe dla
grup zorganizowanych
•
•

Organizujemy
Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki; pokazy filmów; spektakle teatralne; koncerty; zajęcia z robotyki; LEGO
Mindstorms i Lego WeDO; konsole do gier
X-Box; zwiedzanie Biblioteki Bernardynów,
Pracowni Teatrologicznej i Introligatorni;
lekcje biblioteczne i tematyczne; Dyskusyjne Kluby Książek; pokój zagadek „Stwór
Nieczytek”; grę biblioteczną „Strych Tajemnic”.

phone

Prowadzimy
m.in.: zajęcia edukacyjne, literackie, teatralne, głośne czytanie, warsztaty muzyczne i plastyczne, teatrzyki Kamishibai.

Być jak Zagajewski,
Znak na wznak.

W zajęciach może brać udział
maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Lekcje
prowadzone są od wtorku do czwartku
w godz. 10.00 - 15.00, po wcześniejszej
rezerwacji.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem
tel. 54 232 30 01.
Pełna oferta edukacyjna wraz z cennikiem
znajduje się na stronie:
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja.

Kontakt
ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 339 92 25
e-mail sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl
www.biblioteka.bydgoszcz.pl
Facebook-F wimbp.bydgoszcz
INSTAGRAM bibliotekabydgoszcz
Twitter wimbpbydgoszcz

52



phone

Kontakt
ul. Zamcza 10/12, 87-800 Włocławek
tel. 54 232 50 61
www.muzeum.wloclawek.pl/edukacja
Facebook-F wloclawek.muzeum
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Prasłowiański Gaj w Łojewie
Warsztaty edukacyjne
i plenerowe imprezy
edukacyjne dla dzieci



Prasłowiański Gaj położony jest na Szlaku Piastowskim, w Łojewie, nad jeziorem
Szarlej - pomiędzy Inowrocławiem a Kruszwicą. Dysponujemy salą multimedialną z zapleczem i terenem zielonym o pow. 1 ha z atrakcjami dla dzieci. Prezentujemy kulturowe dziedzictwo Kujaw Zachodnich i słowiańską spuściznę historyczną obszarów nad Gopłem. Pokazujemy także dawne
związki Słowian z Wikingami.

clipboard

•
•
•
•
•

clipboard

opowieść o nadgoplańskim i słowiańskim dziedzictwie Kujaw,
warsztaty w sali - dawne rzemiosła
np. robienie krajki, powrozów,
konkurencje plenerowe - dawne
umiejętności np. strzelanie z łuku,
nagrody i dyplomy dla wszystkich
dzieci,
ognisko z kiełbaskami.

Dodatkowe atrakcje
•

•

phone

Oferta
•

•

zwiedzanie sąsiedniego Centrum
Dziedzictwa Kujaw Zachodnich – nieodpłatnie,
gra terenowa - poszukiwanie skarbu
Wikingów – 150 zł,
warsztaty podpłomykowe – 300 zł.

Kontakt
Łojewo 49 A, 88-101 Inowrocław
e-mail zenonlew@by.onet.pl
www.praslowianskigaj.pl

54

Humorystyczna podróż przez historię mydła, brudu i higieny połączona z warsztatami mydlanymi
lub zapoznanie się z Gwarą Bydgoską w ramach Gwarowej Lekcji
Muzealnej.

Oferta
ok. 4 godzin, grupy 20-40 dzieci,
koszt - ok. 55 zł od dziecka:

Muzeum
Mydła
i Historii
Brudu

Pierwszym etapem wizyty w muzeum
są warsztaty, podczas których każdy
wykona glicerynowe mydło. Następnie przewodnik oprowadzi grupę
przez muzeum i przedstawi 5000 lat
historii mydła, brudu, nawyków higienicznych i toaletowych.

•

Gwarowe Lekcje Muzealne to 45-minutowe spotkanie z gwarą bydgoską,
historią miasta czy też slangiem młodzieżowym. Programy zajęć są dedykowane do konkretnych grup wiekowych, a na każdego uczestnika czeka
szneka z glancem!

Cena
Wizyta w muzeum, bilet grupowy 15 zł/os.
Zajęcia z gwary 14 zł/os.

phone

Kontakt
ul. Długa 13-17, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 515 70 15
e-mail warsztaty@muzeummydla.pl
e-mail gwara@muzeummydla.pl
www.muzeummydla.pl
Facebook-F muzeummydla
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Rancho pod Olszyną



Ośrodek jeździecki, Gospodarstwo Agroturystyczne
Szukasz pomysłu na ciekawą lekcję przyrody
w plenerze lub niezapomnianą wycieczkę integracyjną? Zapraszamy do udziału w wyjątkowych, interaktywnych zajęciach przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych
i przedszkoli w naszym ośrodku. Dla każdej
z grup jesteśmy w stanie przygotować atrakcyjny program dopasowany do wieku. Organizujemy wycieczki jednodniowe, zielone szkoły oraz integracje.

clipboard

Oferta

oddział Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
„Lemara” to unikatowy zabytek – jednostka pływająca z roku 1937, zbudowana
na zamówienie rodziny bydgoskich szyprów, czyli ludzi dla których barka była zarówno domem jak i miejscem pracy. Losy Adolfa Schmidta, jego żony Franciszki
oraz dwóch ich córek w naszej opowieści wplatają się w dzieje całej Polski – załogi barek zmagały się z międzywojennym kryzysem gospodarczym, pływały pod
okupacyjnym zarządem niemieckim, wreszcie w latach stalinizmu zostały pozbawione siłą swoich „pływających kamienic”. Do narracji historycznej od roku 2019
dodajemy też na życzenie wątki legendarne, przypowieści, portowe bajania.

clipboard

Stadnina „Rancho pod Olszyną” w Nowym
Ciechocinku prowadzi działalność od 1994
roku.
Ośrodek usytuowany jest na skraju lasu,
w pobliżu słynnego Uzdrowiska Ciechocinek. W Rancho szczególnie dbamy o najmłodszych gości.
Na terenie ośrodka znajdują się:
•
mini zoo (osioł, króliki, kózki, owce,
baran, ptaki gospodarskie i ozdobne),

Muzeum Legend
Szyperskich – zabytkowa
barka „Lemara”

Oferta

•
•
•
•

wyjątkowy, jeździecki plac zabaw,
ogromny, drewniany Koń Trojański,
strefa edukacyjna "Koń w służbie
człowieka".
Z powodzeniem organizujemy wycieczki
i zielone szkoły.

Kontakt
Nowy Ciechocinek 24, 87-720 Ciechocinek
tel. 54 283 38 78, 601 685 756
e-mail rancho@podolszyna.pl
www.podolszyna.pl
Facebook-F RanchoPodOlszynaOficjalnaStrona
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•
•

Tematy wycieczek
i warsztatów

•
•
•
•

phone

Ceny

•

„Rzeka Wspomnień” – opowieść
o życiu Szyprów,
„Ładownia Legend” – powiastki
szyperskie,
„Z biegiem Rzeki” – lekcja z udziałem
geografa – hydrografakacja,
„Szyperskie przekąski i wypieki”
– kulinaria,
„Pracowita woda” – spacer edukacyjny wzdłuż nabrzeża Brdy.

phone

wstęp na barkę jest płatny: 3 zł/os.
Opiekunowie zorganizowanych grup
– zwolnieni z opłaty.
wybrane warsztaty i spotkania
z bogatszymi elementami plastyki,
kulinariów itp.: 5 zł/os.

Czas trwania zajęć
ok. 1 h.

Zwiedzanie
wtorek – piątek: 12:00 – 17:00,
weekendy: 12:00 – 16:00.

Kontakt
Barka zacumowana jest na Brdzie, przy
nabrzeżu ulicy Spichlernej 1 w Bydgoszczy
Marta Ratz – Sternik barki:
tel. 728 391 633
e-mail marta1101@interia.pl
57

www.kujawsko-pomorskie.travel

Ziemia
chełmińska
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zapraszają do Torunia i okolic na edukacyjne rejsy
łodziami wiślanymi

Chata
chlebowa

Posiadamy 4 łodzie flisackie, które mogą pomieścić pasażerów z całego autokaru.
Z nami można zobaczyć Toruń od strony wody, przeprawić się na Zamek Dybów,
popłynąć do Parku Olenderskiego w Wielkiej Nieszawce.

Ścieżka edukacyjna z życia dawnej wsi, chata chlebowa
- wolnostojący piec chlebowy, zagroda wiejska, kurnik koguta Teodora, kopa siana ze strachami na wróble.

clipboard

Oferta
•
•
•
•
•
•
•

Na brzegach organizujemy biwaki z ogniskiem
i grami edukacyjnymi o profilu przyrodniczym
lub historycznym, dostosowane do programu szkolnego.
Standardowo łodzie ruszają z Bulwaru Filadelfijskiego.

Cena

wypiek pieczywa w piecu
chlebowym,
pranie na tarach,
noszenie żywej wody w szundach,
cięcie drzewa na pile „moja twoja”,
wyrabianie masła w kierzance,
jesienne smażenie powideł w garnku
kuprowym i mieszanie "bocianem",
podobiadek i przyśpiewki na ludową
nutę.

phone

30 zł/os.

clipboard

Oferta
Przykładowe rejsy
•

•

Kontakt
ul. Rzemieślnicza 31
86-070 Dąbrowa Chełmińska
Beata Tomaszewska
tel. 604 990 584
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Toruńscy Flisacy „Basonianka”

historyczny wzdłuż murów Starego
Miasta i rybackiej dzielnicy Winnica.
1,5 godz. 20 zł/os.
przyrodniczy na Kępę Bazarową
ze spacerem przyrodniczym po
rezerwacie i grą terenową Tropiciele
Przyrody.
2 godz. 25 zł/os.

•

phone

flisacki spod skansenu w Kaszczorku,
gdzie młodzi fryce muszą wkupić się
do załogi flisackiej, aby ruszyć w rejs
do Torunia pod Bramę Żeglarską.
Po rozładunku pomaszerują pod
figurę flisaka na Rynek, gdzie zostaną
pasowani na flisaków.
5 godz. 50 zł/os.

Kontakt
Fundacja Wolna Wisła
ul. Rybaki 38, 87-100 Toruń
tel. 56 639 97 78
e-mail rejsy@basonianka.pl
Facebook-F Toruńscy Flisacy-Basonianka
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Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy
Poprzez interaktywne wystawy, warsztaty, zajęcia w specjalistycznych pracowniach popularyzuje osiągnięcia techniczne i naukowe. Centrum jest zdobywcą
tytułu „Popularyzatora Nauki 2018” w kategorii instytucja, w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis „Nauka
w Polsce”, co potwierdza wysoką jakość oferty edukacyjnej. Instytucja działa
w dawnych budynkach Młynów Toruńskich, które zostały adaptowane do nowych funkcji związanych z edukacją i popularyzacją nauki.

clipboard

Oferta
Od wtorku do piątku w godz. 9:00-15:00. W soboty i niedziele - w godz. 11:00-17:00 (zwiedzanie wystaw). W tygodniu zwiedzanie wystaw odbywa się w dwóch 3-godzinnych turach, rozpoczynających się o godz. 9:00 i 12:00.

Warsztaty dla szkół
•
wtorki: „Las wokół nas,”
•
środy: „Laboratorium Juniora”,
•
czwartki: „Zmysłami poznaję świat”.

Pracownia biologiczna
•
wtorki-czwartki: „Walka o przetrwanie”,
•
piątki: „Osmoza bez tajemnic”.

Warsztaty dla przedszkoli
•
wtorki: „Pojazdy do wesołej jazdy”,
•
środy: „7 cudów świata”,
•
czwartki: „Planety”,
•
piątki: „Mini laboratorium”.

Pracownia fizyczna
•
środy-piątki: „Ukryty magnetyzm”,
•
wtorki: „Pod napięciem”.



Biuro Turystyki i Eventów
Copernicana
Toruń bez nudy! Copernicana serdecznie zaprasza do Torunia. Poznaj Toruń z czasów Kopernika i Krzyżaków. Zwiedzanie w strojach historycznych (przebrania
również dla uczestników) i wycieczki po Toruniu z przewodnikiem.

clipboard

Oferta
Wybraliśmy dla Państwa najważniejsze
zabytki Torunia, najciekawsze atrakcje i dodaliśmy do nich trochę naszej fantazji.

Dodatkowo proponujemy

Oferujemy tematyczne
trasy zwiedzania dla
dzieci i młodzieży

•

•

•

•

Ścieżka edukacyjna
na wystawie „O obrotach”.

Ceny

phone

•

Kontakt
ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń
tel. 56 690 49 90
e-mail centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
www.mlynwiedzy.org.pl, Facebook-F MlynWiedzy

zwiedzanie wystaw: 18 zł (N), 13 zł (U), 38 zł (Rodz. - 4 os.), 12 zł (Gr. - min. 10 os.)
warsztaty: 15 zł (N), 13 zł (U), 34 zł (Rodz. - 4 os.), 12 zł (Gr. - 20-30 os.)
ścieżka tematyczna: 13 zł (Gr. - 10-30 os.)
warsztaty dla przedszkoli: 17 zł (Gr. - 20-30 os.)
pracownia biologiczna/fizyczna: 14 zł (Gr. - 20-36 os. - zajęcia 60 min.),
17 zł (Gr. - 20-36 os. - zajęcia 120 min.)
pracownia multimedialna: 17 zł (Gr. - 20-30 os.)
zwiedzanie z przewodnikiem 17 zł (Gr. 20-50 os.)
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„Toruń Szlakiem Legend” - mali rycerze i damy poznają osnuty legendami Toruń,
„Krzyżacki Patrol” – zakonnik, wraz
z przebranymi w krzyżackie pelerynki dziećmi, patroluje uliczki Starego
Miasta,
„Katowskie opowieści” - toruński kat
wprowadza młodzież ubraną w katowskie kaptury w arkana miejskiego
życia w średniowieczu.

phone

•

gry miejskie – dostosowane do
wieku uczestników,
wycieczki po regionie – GolubDobrzyń, Szafarnia, Ciechocinek,
Obserwatorium w Piwnicach,
Muzeum Drukarstwa w Grębocinie
i inne,
wycieczki po Polsce (Szlak
Piastowski, Jura KrakowskoCzęstochowska, Warszawa, Gdańsk,
Poznań i inne).

Zwiedzanie z Copernicaną to jedyna okazja, by skosztować toruńskich pierników
wprost z kosza mieszczki, a nawet natknąć
się na samego Mikołaja Kopernika, czy kata
toruńskiego.
Gwarantujemy bezpieczeństwo współpracy. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki.

Kontakt
ul. Żeglarska 18/1, Toruń
tel. 56 622 30 02
e-mail biuro@copernicana.pl
www.copernicana.pl
Facebook-F Copernicana.travel
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Dom Legend
Toruńskich
Dom Legend Toruńskich to interaktywne pokazy z udziałem publiczności. Goście wcielają się
w niezwykłe postaci bohaterów i złoczyńców rodem z dawnej, legendarnej i historycznej przeszłości
miasta. Całość rozgrywa się w przepięknie zaaranżowanym wnętrzu kamienicy przy ul. Szerokiej 35 w Toruniu.

clipboard

Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad
Jeziorem Starogrodzkim. Szlak na Górę św. Wawrzyńca, boiska, korty tenisowe, plac zabaw, urokliwa przyroda i bliskość wody tworzą doskonałe warunki do prowadzenia zajęć dla dzieci
i młodzieży. Dzięki pobytowi w ECSM można
zaplanować dłuższy pobyt w urokliwym, pełnym zabytków Chełmnie – Mieście Zakochanych. To także doskonała baza wypadowa
do Świecia (zamek krzyżacki) oraz zagłębia
smaku, jakim jest Dolina Dolnej Wisły.

Oferta
•
•
•
•
•

•

Interaktywny pokaz legend
toruńskich – 40 minut, 10 zł/dziecko,
Oprowadzanie po Toruniu – oferta
elastyczna, 100 – 300 zł/grupa,
Legendarne wyzwanie – gra miejska
– oferta elastyczna, 25 zł/dziecko,
Narodziny legendy – warsztaty
edukacyjne – 90 minut, 400 zł/grupa,
Kopernikowy przewrót głowy –
warsztaty edukacyjne – 60 minut,
350 zł/grupa,
„JAś i TYdzień w średniowieczu" warsztaty edukacyjne - 90 minut,
400 zł/grupa.

Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży
im. Kurta Schumachera
w Chełmnie

clipboard

Oferta
Obiekt posiada 28 pokoi z łazienkami, jest
przystosowany do potrzeb gości niepełnosprawnych, dysponuje restauracją i salami
konferencyjnymi.

Dodatkowe usługi: organizacja grilla, ogniska, wynajęcie sali konferencyjnej z wyposażeniem.

Pobyt grupy zorganizowanej powyżej 25
osób: 70 zł/os. z pełnym wyżywieniem.

phone

Kontakt
ul. Szeroka 35, 87 – 100 Toruń
www.domlegend.pl
Facebook-F DomLegendTorunskich
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phone

Kontakt
ul. gen. J. Jastrzębskiego 5
86-200 Chełmno
tel. 56 679 02 30
e-mail ecwm@chdk.pl
www.ecwm.pl
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Zespół Pałacowo-Parkowy
w Ostromecku – historia,
sztuka i edukacja



Zespół Pałacowo-Parkowy jest perłą architektury. W głębi znajduje się rokokowy
Pałac Stary, w którym mieści się Zabytkowa Kolekcja Fortepianów im. Andrzeja
Szwalbego. Klasycystyczny Pałac Nowy powstały w XVIII w., wg projektu słynnego pruskiego architekta, Karola Schinkla. Całość otoczona jest parkiem z pięknym starodrzewiem, częścią leśną i malowniczą aleją lipową. Ogrody zostały zaprojektowane przez Petera J. Lennego.

clipboard

•

phone
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Fort IV jest aktualnie jedynym w pełni przygotowanym do potrzeb turystyki
obiektem Twierdzy Toruń. XIX-wieczny budynek pomilitarny położony jest na
4 ha powierzchni. W jego kazamatach znajduje się baza noclegowa, wzorowana na styl dawnych koszar. Fort posiada restaurację oraz pełne wyposażenie
do świadczenia usług gastronomicznych. Oferujemy pakiety pobytowe dla grup
szkolnych, obejmujące atrakcje Fortu i Torunia.

Oferta
•

Zwiedzanie Pałaców, w tym Kolekcji
Zabytkowych Fortepianów ze
zbiorów Andrzeja Szwalbego, jednego z czterech tego typu zbiorów
z Polsce.
Czas trwania ok 1 h, wstęp wolny.

PT-G
Twierdza
Toruń, Fort IV

clipboard

Oferta
•
•

Recital fortepianowy

•

•

•

Recital fortepianowy na fortepianie
warszawskiej firmy Krall i Seidler,
należącym niegdyś do Zygmunta
Noskowskiego, wybitnego kompozytora, pedagoga i społecznika. Zagra
uzdolniona pianistka młodego pokolenia. Czas trwania ok. 30 minut,
200 zł brutto.

•
•
•

Kontakt

Instruktor Alicja Dużyk
e-mail alicja.duzyk@mck-bydgoszcz.pl

Kierownik Pracowni Pałacowej w ZPP
- Andrzej Gawroński
tel. 52 364 64 41, 519 346 578
e-mail andrzej.gawronski@mck-bydgoszcz.pl

www.palacwostromecku.pl
www.fortepian.instrumenty.edu.pl
www.mck-bydgoszcz.pl

Wstęp do Fortu – 4 zł/os. - bilet ulgowy,
Zwiedzanie Fortu z przewodnikiem
– ok. 74 zł/123 zł grupa do 45 os.; czas 1h,
Podchody – koszt ok. 200 zł/grupa
do 45 os.; czas 1h,
Gry i zabawy - koszt ok. 200 zł/grupa
do 45 os.; czas 1,5 h,
Warsztaty wypieku pierników
– ok. 8,5 zł/os.; czas 1h,
Tor przeszkód – ok. 200 zł/gupa do 45 os.,
Ognisko – ok. 100 zł + 7 zł/os. (kiełbaska,
pieczywo, herbata, ketchup/musztarda).

phone

•

Naszym flagowym programem jest pakiet kadet
– ok. 80-100 zł/os.

Kontakt
ul. B. Chrobrego 86, 87-100 Toruń
tel. 56 655 82 36
e-mail biuro@fort.torun.pl
Facebook-F FortTorun
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Zwiedzanie Fortu Wielka
Księża Góra - części
Twierdzy Grudziądz



Interaktywne Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa zaprasza do swojego gotyckiego wnętrza w podróż do krainy papieru i druku, prezentując unikatowe zbiory
pras drukarskich i jedyne w Polsce eksponaty. Dla dzieci i dorosłych oferujemy
interaktywne warsztaty, które w 2011 r. otrzymały Certyfikat Produktu Turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego. Wszytko to ma miejsce w uroczej
scenerii XIII-wiecznego kościółka.

Góry Księże, dominujące nad Grudziądzem od wschodu, to z punktu widzenia
obrony miasta najważniejsze strategicznie miejsce. U schyłku XIX wieku pruskie
władze wojskowe zdecydowały o budowie w tej lokalizacji potężnych fortyfikacji, w tym najcięższych – pancernych. Wyjątkowym obiektem jest bateria pancerna haubic – jedna z trzech istniejących w Polsce.

clipboard

•

•

•

możliwość zamówienia różnych
atrakcji m.in. przejażdżki pojazdami
militarnymi, ścianka paintball, strzelanie z łuków,
możliwość zamówienia posiłków,
napojów i organizacji ogniska z kiełbaskami – płatne dodatkowo,
bezpłatny parking dla autokarów
i aut osobowych.

phone

Ceny
•

bilet ulgowy - 8 zł (dzieci od 8 roku
życia i młodzież szkolna) + usługa
przewodnika dla grupy do 30 osób
- 130 zł (3 opiekunów na grupę wstęp bezpłatny).

clipboard

Oferta
•
•
•

•

Kontakt
Wielkie Lniska 22, 86-302 Grudziądz
(adres korespondencyjny)
tel. 607 399 030
e-mail fortwkg@gmail.com
www.fortwkg.eu
Facebook-F fwkg.grudziadz
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Warsztaty w Muzeum w Grębocinie to ciekawa lekcja historii papiernictwa, drukarstwa i kaligrafii - na wesoło. U nas dowiecie się czy z T-shirtu można zrobić
kartkę papieru, ile waży prasa drukarska, dlaczego średniowieczny skryba przepisywał wielkie księgi i ile czasu to zajmowało. W tematykę warsztatów wpleciona
jest historia XVII-wiecznego młyna papierniczego i papierni, która zaopatrywała
cały ówczesny Toruń. To i wiele innych atrakcji czeka Was w naszym muzeum.

Oferta
Zwiedzanie Fortu z przewodnikiem - czas ok. 2h

Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa w Grębocinie

zwiedzanie z przewodnikiem (warsztaty i oprowadzanie) – 20 zł/os.,
przedszkolaki do lat 6 – 18 zł/os.,
osoby niepełnosprawne (za okazaniem legitymacji) i ich opiekunowie
– 18 zł/os.,
nauczyciele i opiekunowie grup
zorganizowanych (1 opiekun na
15 osób) – bezpłatnie,

phone

•

godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8.00 - 16.00.

Kontakt
Szkolna 31, 87-122 Grębocin
tel. 566 749 200
e-mail edukacja@grebocin.pl
www.muzeum.grebocin.pl
Facebook-F Printing.Museum.Grebocin
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Międzynarodowe
Centrum Spotkań
Młodzieży w Toruniu



Podczas interaktywnych zajęć uczestnicy mają niecodzienną możliwość wykonywania tradycyjnych
prac domowych i czynności gospodarskich, odkrywania tajników wiejskiego rzemiosła, poznania strojów ludowych, dawnych obrzędów i zwyczajów, ludowej literatury, muzyki i sztuki, czy
gwar z różnych regionów. Niektóre spotkania
mają charakter warsztatów ludowego rękodzieła oraz działań umuzykalniających.

Mieści się w środkowej części dawnych Młynów Toruńskich. Posiadamy bazę noclegową dla 96 gości, restaurację „Młyn Smaków”, sale konferencyjne, boisko wielofunkcyjne oraz wypożyczalnię sprzętu sportowego.

clipboard

Oferta
Oferujemy nocleg w pokojach z łazienkami
dla 33 osób oraz w pokojach wieloosobowych z łazienką w korytarzu dla 63 osób.
MCSM posiada restaurację „Młyn Smaków”,
która realizuje usługi gastronomiczne dla
naszych gości i nie tylko. Na terenie obiektu
znajduje się boisko.

Muzeum Etnograficzne
im. Marii ZnamierowskiejPrüfferowej w Toruniu

clipboard

Oferta
Imprezy edukacyjnorekreacyjne
z poczęstunkiem
•
•

Oferujemy: pełne wyżywienie; ognisko na
zamówienie. Bezpośrednio sąsiadujemy
z Młynem Wiedzy.

phone

„100 lat temu na wsi” (w jęz. polskim),
„Spotkanie z polską kulturą ludową”
(w jęz. angielskim).
Cena: 15-25 zł/os.
Warsztaty „Tradycja w garści”
Cena: 9 zł/os.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Historia glinianego garnka”,
„Upiecz się nam chlebie!”,
„Technika w domu 100 lat temu”,
„O lnie, płótnie i koszuli”,
„Wielkanoc/Boże Narodzenie na
Pomorzu i Kujawach”,
„W dawnej szkole wiejskiej”,
„Jak to na Kujawach ładnie”,
„W to mi graj!”,
„Bliscy sąsiedzi z daleka" (Olenderski
Park Etnograficzny)
Cena: 5 zł/os.

Kontakt
ul. Władysława Łokietka 3, 87-100 Toruń
tel. 56 656 70 20, 530 854 952
e-mail recepcja@mcsm.torun.pl
www.mcsm.torun.pl
www.mlynsmakow.pl
Recepcja czynna od 08:00 do 20:00
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•

Zajęcia edukacyjne

phone

Kontakt
ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
tel. 56 622 89 43
www.etnomuzeum.pl
Facebook-F etnomuzeum.torun
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Edukacja w Muzeum
im. ks. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
Grudziądzkie Muzeum to ponad 135 lat tradycji i historii, bogate zbiory, zabytki, kolekcje
i ludzie, którzy tworzyli tę historię. Oficjalnie
otwarte 15 czerwca 1884 roku, działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Zajmuje
zabytkowe budynki dawnego klasztoru benedyktynek oraz spichrze.

clipboard

phone

Kontakt
ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz
tel. 56 465 90 63 wew. 18
e-mail muzeum@muzeum.grudziadz.pl
www.muzeum.grudziadz.pl
Facebook-F Muzeum.Grudziadz
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Niewidzialny Dom
– Invisible House w Toruniu
Niewidzialny Dom jest unikatową atrakcją edukacyjną - to jedno z pięciu tego
typu miejsc na świecie. Pokazuje świat z wyłączeniem zmysłu wzroku oraz rolę
pozostałych zmysłów człowieka w codziennym życiu. Dobrą zabawę łączymy
z cenną lekcją empatii, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Oferujemy również
spektakl widzialna/niewidzialna Galeria Sztuki oraz warsztaty w Niewidzialnej
Pracowni Malarstwa.

clipboard

Oferta
•

•

Oferta
Edukacja w grudziądzkim Muzeum jest od
lat nieodłącznym elementem uzupełniającym wystawy stałe i czasowe. Odbiorcy
mogą wybierać spośród następujących
zajęć warsztatowych i lekcji muzealnych:
•
Kolorowe czary-mary – warsztaty
o kolorze,
•
Skąd wziął się papier – warsztaty
czerpania papieru,
•
Fotografia otworkowa,
•
Jaskiniowe historie,
•
Tajemnice warsztatu archeologa,



•
•
•
•

Malarstwo od kuchni,
Ułańska fantazja,
Warsztaty graficzne – monotypia,
Superbohaterowie z wiejskiego
podwórka - lekcja etnograficzna.

Ceny
•

•

zwiedzanie części niewidzialnej i widzialnej
pod opieką „niewidzialnych przewodników” - od 15 zł.,
zwiedzanie Niewidzialnej Galerii Sztuki,
w której obrazy najpierw buduje się we
własnej głowie, aby następnie zobaczyć
namalowane dzieła artystów - od 10 zł.,
warsztaty w Niewidzialnej Pracowni Malarstwa - od 15 zł.

Czas obsługi grup:
Niewidzialny Dom: 30 os. - 1 h, 40 os. - 1:20 h,
50 os. - 1,5 h
Galeria Niewidzialnego Domu: 40 minut
Niewidzialna Pracownia Malarstwa: 45 minut

Oferta płatna wg obowiązującego
cennika.

phone

Kontakt
ul. Strumykowa 5, 87-100 Toruń
tel. 519 434 515
e-mail rezerwacje@niewidzialnydom.pl
www.niewidzialnydom.pl
Facebook-F Invisible House in Torun - Niewidzialny
Dom w Toruniu
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Centrum Popularyzacji
Kosmosu PLANETARIUM
– Toruń
To obiekt zlokalizowany na toruńskiej Starówce, który od 25 lat działa na polu turystyki edukacyjnej i kulturalnej. Jest jedną z najpopularniejszych atrakcji rodzinnego
miasta Mikołaja Kopernika i regionu kujawsko – pomorskiego, a także jednym z najliczniej odwiedzanych planetariów w Europie. Astronomiczne pokazy obejrzało
tu już 4,5 mln widzów. Toruńskie Planetarium kieruje swoje działania zarówno do
grup szkolnych, jak i rodzin z dziećmi. Prezentuje dydaktyczne i popularnonaukowe
seanse astronomiczne oraz udostępnia dwie własne wystawy interaktywne: Bazę
MARS#17 i Geodium.
Sercem Planetarium jest projektor wyświetlający tysiące gwiazd, ale w zachwyt
wprawiają też widzów widowiskowe animacje video. Nowoczesny system dźwięku
i projekcji seansów, zainstalowany w latach 2018-2019, pozwala w ciągu kilku chwil
przelecieć przez pierścienie Saturna lub znaleźć się w środku ogromnej mgławicy.
Kosmiczne atrakcje i niezapomniana atmosfera na długo pozostają w pamięci widzów.

clipboard

Oferta
•

phone

Seanse w Planetarium przybliżają
wiedzę o konstelacjach gwiazd i planetach Układu Słonecznego, opisują
ruch wirowy i obiegowy Ziemi. Dostosowane są do różnych poziomów
edukacji szkolnej.
Czas realizacji: 40 min.
Cena: 10 zł/os.

Kontakt
ul. Franciszkańska 15 – 21, 87 – 100 Toruń
tel. 56 622 60 66
e-mail office@planetarium.torun.pl
www.planetarium.torun.pl
Facebook-F PlanetariumTorun
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•

•

Baza MARS#17 – uczniowie niczym
członkowie załogi mają do wykonania określone czynności niezbędne
do tego, by przeżyć poza Ziemią
i zrealizować powierzone im zadania.
Czas realizacji: 40 min.
Cena: 8 zł/os.



Interaktywne Muzeum
Witraży „NISZA”
Zajęcia - warsztaty odbywają się w średniowiecznej scenerii pomieszczeń Interaktywnego Muzeum Witraży „NISZA”. Zapraszamy do odbycia fascynującej
60-cio minutowej podróży do świata kolorowych witraży pod tytułem: „JAK POWSTAJE WITRAŻ”. Uczestnicy odkryją niezwykłą historię i poznają zapomniane
techniki średniowiecznego warsztatu witrażowego.

clipboard

Oferta

Lekcja – spektakl
pt. „Jak powstaje witraż”

Warsztaty I stopnia
•

•

•
•

•

dla grupy do 16 osób wg indywidualnych uzgodnień, adekwatnie do
możliwości uczestników,
czas ok. 4 h - wykonanie własnego
małego witraża wg uzgodnionych
projektów; wykonanie witraża
z wcześniej przygotowanych szkieł
lub wycięcie szkła pod nadzorem
opiekuna; przygotowanie witraża do
składania (oklejanie taśmą), prace
wykończeniowe,
zapewniamy certyfikat udziału w zajęciach I stopnia,
koszt w zależności od programu
zajęć: 150 – 200 zł/os.

Geodium skupia się na astronomicznych i przyrodniczych aspektach
powstania oraz ewolucji Ziemi.
Czas realizacji: 40 min.
Cena: 6 zł/os.

Na obu wystawach odwiedzający samodzielnie wykonują proste doświadczenia
i eksperymenty. Taka wizyta nie tylko uczy,
inspiruje, rozwija umiejętności i pobudza
kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę!

•

Warsztaty II stopnia
•
•

•
•

phone

zajęcia podstawowe wprowadzające
uczestników w dziedzinę witrażownictwa od średniowiecza po czasy
współczesne,
planowany czas dla grupy do 20
osób ok. 1 h. Koszt 20 zł/os.

dla grupy do 10 osób wg indywidualnych uzgodnień,
czas ok. 20 h - wykonanie własnego
projektu witraża (format A4) lub
wybór gotowego projektu, wybór
techniki wykonania wraz z doborem
kolorystyki szkieł, wykonanie szablonów, wycięcie szkieł pod nadzorem
opiekuna, składanie witraża pod
nadzorem opiekuna,
zapewniamy certyfikat udziału w zajęciach II stopnia,
koszt w zależności od programu
zajęć: 800 – 1000 zł.

Kontakt
Pracownia Witraży Intek-Art. Sławomir Intek
ul. Szewska 8, 87-100 Toruń
tel. 602 272 005, e-mail intekart@o2.pl
www.intekart.pl
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Warsztaty przyrodniczoekologiczne w Szkole
Leśnej na Barbarce dla
dzieci i młodzieży
Dbamy o środowisko dla przyszłych pokoleń!



Spektakle muzyczne „Pan Kleks. Powrót” oraz „Jacek i Placek na tropie księżyca”
kierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej (8-18 lat). Są przepełnione muzyką graną na żywo. „Rosnę” to bajka muzyczna dla najmłodszych.
Aktorzy nie wypowiadają słów, a światło w trakcie wydarzenia nie gaśnie, aby nie
wystraszyć dzieci.

clipboard

„Pan Kleks. Powrót” to współczesna opowieść inspirowana Akademią Pana Kleksa
Jana Brzechwy oraz serią filmów o Ambrożym Kleksie. W spektaklu wykorzystana została muzyka Andrzeja Korzyńskiego oraz
popularne piosenki, wykonywane na żywo
np.: „Na wyspach Bergamutach”, „Kaczka
Dziwaczka”. Musical pokazuje losy Adama
Niezgódki trzydzieści lat po wydarzeniach
w Akademii. Spektakl trwa 130 minut
z przerwą. Bilety w cenach: 40 zł normalny,
27 zł ulgowy, 25 zł grupowy.

Oferta
Obejmuje plenerowe warsztaty, zajęcia,
pikniki i akcje o tematyce przyrodniczej,
ekologicznej, historycznej, integracyjnej
i artystycznej. Łączą one edukację z aktywnością na świeżym powietrzu. Uczestnicy
poprzez bezpośrednie obserwacje i do-

świadczenia poznają zależności panujące
w środowisku i uczą się szacunku do przyrody. Oprócz zajęć jednodniowych organizujemy również dwu- i trzydniowe pobyty
w formie Zielonej Szkoły.

phone

Oferta
Pan Kleks. Powrót

Szkoła Leśna na Barbarce, prowadzona przez Stowarzyszenie „Tilia”, znajduje się
w atrakcyjnym kompleksie leśnym, nazywanym Osadą Leśną Barbarka (w związku z tutejszym kultem św. Barbary). Położona jest w granicach Torunia, ok. 10 km
od centrum (dojazd komunikacją miejską). Na terenie Osady znajduje się całoroczna baza noclegowa z 74 miejscami noclegowymi.

clipboard

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

Jacek i Placek na tropie
księżyca
Historia wędrówki dwóch chłopców przez
wymyślony świat. W spektaklu grane są na
żywo przeboje zespołu Lady Pank. Bohaterowie, pokonując przeszkody, muszą zmierzyć się z prawdą o swojej rodzinie. Wracają do domu z poczuciem dumy i z sercami
pełnymi miłości. Czas trwania: 80 minut.
Bilety w cenach: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy, 20 zł grupowy.

Kontakt
Przysiecka 13, 87-100 Toruń
edukacja - tel. 56 657 60 85
rezerwacja noclegów - tel. 56 657 60 87
e-mail biuro@szkola-lesna.torun.pl
www.szkola-lesna.torun.pl
Facebook-F szkola.lesna.na.barbarce

phone

Kontakt
ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń
tel. 512 982 813, 56 678 75 18
e-mail bow@teatrmuzyczny.torun.pl
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Gra warta piernika, czyli
Maurycy i kolędnicy
Pogodna, bożonarodzeniowa historia właściciela sklepu z piernikami, który kiepsko
odnajduje się w świecie, w którym miarą
szczęścia stał się zysk. Pełna przekornego humoru muzyczna opowieść ukazuje
siłę dobrych uczynków i wiary w wigilijny
cud. Tomasz Lewandowski przygotował
nowe aranżacje popularnych pastorałek
Wandy Chotomskiej, z muzyką Teresy Niewiarowskiej. Dziesięć utworów muzycznych przeplata się z pełną ciepła narracją
o staroświeckim sklepie z piernikami. Czas
trwania 70 minut. Bilety w cenach: 30 zł
normalny, 27 zł ulgowy, 25 zł grupowy.

Rosnę
Opowieść o dzieciach i opiekuńczych aniołach, które dbają, by maluchy były bezpieczne i szczęśliwe. Jednym z brzdąców
jest mała Ola, która „rośnie” na oczach publiczności. Choć ze sceny nie pada ani jedno słowo mali widzowie spędzają czas z humorem, będąc pod wrażeniem zaskakującej
scenografii, pięknych lalek i ciekawych kostiumów. Czas trwania: 35 min. + 15 min.
zabawy. Bilety w cenach: 25 zł normalny,
20 zł ulgowy, 18 zł grupowy.
www.teatrmuzyczny.torun.pl
Facebook-F TeatrMuzycznyTorun
instagram teatrmuzycznytorun
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Toruńscy Partacze
– interaktywne warsztaty
rzemiosł historycznych
Przyjmijcie wyzwanie i zostańcie prawdziwymi Toruńskimi Partaczami! Z nami macie niepowtarzalną okazję, by spojrzeć na
Toruń z innej perspektywy. Przekraczając
progi naszej pracowni poznacie życie średniowiecznych rzemieślników i dowiecie
się na czym konkretnie polegała ich praca. Więcej! To wy zostaniecie rzemieślnikami, a wykazując się szczególną odwagą, macie szansę otrzymać prestiżowy
tytuł ,,Partacza’’!

clipboard

Oferta
Składa się z trzech warsztatów o tematyce
historycznej. Elementem stałym jest warsztat ,,partackich opowieści’’. Pozostałe dwa
pozostawiamy do wyboru.
Czas trwania: 90 minut
Ceny biletów: 28 zł/os. ulgowy, 35 zł/os.,
bilet normalny

•
•
•
•
•
•

Wioska Ginących Zabaw
- Zagroda Edukacyjna
Gostkowo
Nasze gospodarstwo agroturystyczne należy do ogólnopolskiej sieci zagród
edukacyjnych. To doskonałe miejsce dla miłośników zwierząt i nie tylko. Zachęcamy do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, połączonego z poszerzeniem wiedzy poprzez zabawę. Przygotowaliśmy plac zabaw, mini ZOO,
wozownię z powozami z XIX w. i salę edukacyjną. To miejsca przyjazne dzieciom.
Gwarantujemy, że nikt się u nas nie nudzi!

clipboard

Warsztat rzemiosł historycznych - do wyboru

Pakiet Partactwa



wypiek piernika,
czerpanie papieru i kaligrafia,
warsztat kaletniczy,
warsztat szczytniczy,
warsztat tkacki,
warsztat mincerski.
Czas trwania: 45 minut.
Cena 12 zł/os. ulgowy,
16 zł/os. normalny.

Oferta
Zapraszamy na jednodniowe wycieczki
szkolne dzieci ze szkół podstawowych
i z przedszkoli. Realizujemy programy edukacyjne:
•
•
•
•
•
•
•

Od sadzeniaka do wykopanego
ziemniaka,
Jak powstaje chleb?,
O koniach od A do Z,
Czym się poruszano kiedy nie było
samochodów?,
Czy na wsi zimą można się nudzić?
Staropolski kulig,
Zwierzęta w naszej zagrodzie,
W co bawiły się dzieci kiedy nie było
komputerów? Ginące zabawy.

Czas trwania
Program trwa 4 godz.

Cena
35 - 40 zł/os.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota - niedziela 10:00 - 14:00

phone

Kontakt
ul. Chełmińska 11, 87-100 Toruń
tel. 691 639 883
e-mail biuro@ratuszanka.pl
www.torunscypartacze.pl
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phone

Kontakt
Gostkowo 112, 87-148 Łysomice,
powiat toruński
tel. 602 394 949
e-mail krzysztofdzikowski@op.pl
www.bryczka-dzikowski.pl
Facebook-F agorturystykadzikowscy
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Żywe Muzeum Piernika
To pierwsza tego typu interaktywna placówka w Europie. Istnieje od 2006 roku
i mieści się w samym centrum miasta. W muzeum można nie tylko w magiczny
sposób przenieść się do XVI-wiecznej piernikarni, by pod okiem Mistrza
Piernikarskiego własnoręcznie wykonać tradycyjnego
piernika, ale także zobaczyć manufakturę
z początku XX w., gdzie chętni mogą ozdobić pierniki lukrem.

clipboard

Oferta
Na pierwszym piętrze muzeum prowadzone są pokazy historycznego wypieku
piernika, podczas których każdy gość wypieka swój piernik pamiątkowy. Na drugim
piętrze, w piernikarni z pocz. XX w., goście
mogą zobaczyć i wprawić w ruch wciąż
działające maszyny służące do wypieku
piernika i wziąć udział w dodatkowych
warsztatach zdobienia piernika.
Pokazy zaczynają się o pełnych godzinach,
pierwszy o 10.00, ostatni o 17.00.

Rezerwacja biletów na
www.muzeumpiernika.pl

Każdy trwa ok. 80 minut.

phone

Kontakt
ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń
www.muzeumpiernika.pl
Facebook-F MuzeumPiernika

Ceny
•
•
•
•
•
•
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dzieci poniżej 3 roku życia
- wstęp bezpłatny,
dzieci, uczniowie niepełnosprawni - 1 zł,
dzieci, uczniowie, studenci,
(do 26 roku życia) - 14 zł,
seniorzy (od 65 lat) - 16 zł,
dorośli -19 zł,
dorośli niepełnosprawni - 14 zł.
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www.kujawsko-pomorskie.travel

Ziemia
dobrzyńska
i Pojezierze
Brodnickie
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Fundacja Nocy i Dni



Wizyty studyjne, warsztaty dla dzieci
Fundacja Nocy i Dni znajduje się we wsi Płonne (powiat golubsko-dobrzyński).
To tutaj Maria Dąbrowska napisała znaną i wielokrotnie nominowaną do literackiej nagrody Nobla powieść „Noce i dnie”. Autorka przebywała we wsi w latach
1925, 1926 oraz w 1929 (być może również w roku 1930). Podczas pierwszego
pobytu w Płonnem, Dąbrowska miała gościć u swojej siostry Heleny Hepke, której mąż był administratorem tutejszego majątku. W następnych latach, ze względu na brak miejsca w domu siostry, wakacje spędzała u państwa „Chmielów”.
Wieś Płonne była pierwowzorem Krępy z „Nocy i dni”.

clipboard

Oferta

Warsztaty do wyboru

Wizyty studyjne
dla dzieci

•

Zwiedzanie Płonnego pod
opieką przewodniczki
w stroju z epoki:
•
chatka, w której
przebywała Maria,
•
Izba Pamięci Marii
Dąbrowskiej,
•
Góra Modrzewiowa,
•
kościół z 1402 r.

•

•

•

•

Cena
•

phone

50 – 70 zł/os. w zależności od
wielkości grupy
i rodzaju warsztatów

Kontakt
Płonne 77, 87-404 Radomin
tel. 530 341 188, 731 719 230
Facebook-F Fundacja Nocy i Dni
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•
•

•
•

„Barwy nocy i dni” - warsztaty malarskie w plenerze –
w miejscach, w których malowała Maria Dąbrowska,
„Kapelusze Barbary” - warsztaty zdobienia kapeluszy gotowe można zabrać na pamiątkę pobytu w wiosce,
„Koszyczek od Marii”– ozdabianie koszyczków
wg własnej kompozycji dekoracyjnej (układanie ziół,
suszonych kwiatów – to ukochane zajęcie Marii, któremu poświęcała czas w otoczeniu urokliwej wiejskiej
przyrody); gotowe można zabrać ze sobą,
„Puzderko skarbów” - zdobienie drewnianych szkatułek (ozdobami z filcu, kwiatkami, biedronkami, żabkami, flamastrami i innymi artykułami dekoracyjnymi);
gotowe można zabrać ze sobą,
„Tajemnicza sakiewka Bogumiła” - dekorowanie pokrowców na telefon z filcu - różne wzory; gotowe można zabrać ze sobą,
„Odkrywanie skarbnicy Serbinowa” - bicie srebrnych
monet z motywem wioski,
„Twój szkolny pomocnik” - o wszystkim pomyślała nauczycielka z Serbinowa - Maria Hłasko – wykonywanie
szkolnych przyborników (na desce z organizerem,
kubkiem na długopisy),
Warsztaty decoupage – ozdabianie motywem słońca
i księżyca szklanych lampionów do świec,
„Pohulajmy. Zabawę czas zacząć” - gry i zabawy ruchowe z Pandą Michasią - skoki w workach, przeciąganie
liny (zapewniamy miejsce na wspólną zabawę, przygotowanie ogniska, napoje dla dzieci, kiełbaski, chlebek
+ dodatki: gofry na patyku, popcorn, zdjęcie z Pandą).

Warsztaty przyrodnicze
w Górznieńsko-Lidzbarskim
Parku Krajobrazowym
Zajęcia organizowane są w niepowtarzalnych okolicznościach przyrody Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Odbywają się głównie w terenie,
na ścieżkach dydaktycznych oraz w sali edukacyjnej nowoczesnego ośrodka
edukacji ekologicznej, znajdującego się w osadzie leśnej Ruda (gm. Górzno, powiat brodnicki).

clipboard

Oferta
Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej formie, z wykorzystaniem różnorodnych
pomocy dydaktycznych i sprzętu badawczego. Warsztaty urozmaicają zabawy
plastyczne, dydaktyczne oraz gry terenowe. Oferta edukacyjna Parku zawiera 20
tematów do wyboru i przygotowana jest
dla każdej grupy wiekowej tj.: przedszkoli,
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Tematyka oraz
wymiar czasowy ustalany jest z opiekunem
danej grupy. Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne.

phone

Kontakt
Ośrodek Fundacji Ekologicznej GLPK
Ruda 1, 87-320 Górzno
www.g-lpk.pl
Facebook-F GorznienskoLidzbarskiParkKrajobrazowy
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Kuźnia
Mirosław Luda

w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, niezależnie od tego, czy mają jeszcze mleko pod nosem, czy zaczęły im już rosnąć wąsy. Wszystkie zajęcia (poziom
trudności, wysiłku, samodzielności wykonywania zadań, itp.) dostosowane są
do grupy wiekowej uczestników. Nasza baza położona jest w sercu Pojezierza
Brodnickiego, nad malowniczym Jeziorem Bachotek. Dzięki nam młodzi twardziele mogą zdobywać umiejętności w gęstych lasach, wąwozach, na akwenach
wodnych. Mogą także wypoczywać korzystając z miejsca na ognisko, boiska do
siatkówki plażowej, plaży, placu zabaw, a w razie niekorzystnej aury - hali sportowej lub dwóch salek edukacyjnych wyposażonych w komputery, rzutnik, ekran,
zestaw do odtwarzacza Blu-ray.

Warsztaty i pokazy sztuki kowalskiej
Mobilny warsztat kowalski, składający się z tradycyjnych narzędzi i 100-letniego
miecha kowalskiego.

clipboard

Oferta
Oferujemy warsztaty wyjazdowe do szkół,
świetlic i gości ośrodków wypoczynkowych.

Plan warsztatów
•
•
•
•

zapoznanie się z historią kowalstwa,
prezentacja narzędzi kowalskich
i wyposażenia kuźni,
pokaz technik kucia,
kucie i tworzenie z pomocą kowala.

„Leśna Przygoda”

Cena

clipboard

Oferta
•

Zajęcia trwają około 1,5 godziny, ze
względu na bezpieczeństwo i wygodę
uczestników preferujemy grupy do 10
osób,
•
15 zł/os.,
•
dojazd do 30 km - w cenie
warsztatów, powyżej - 1zł/km.

•
•

Pokoje - 3-osobowe, z pełnym węzłem sanitarnym, w pawilonie oraz
w tzw. Starej Stanicy – 5 pokoi wieloosobowych.
Wyżywienie - kuchnia domowa,
3 posiłki dziennie.
Zajęcia na terenie Stanicy Wodnej
PTTK w Bachotku (wszystkie zajęcia
odbywają się na miejscu).

•
•
•

„Wodna wojna”- ok. 3 h; 20 zł/os.,
„Bieg rzeźnika – ok. 2,5 h; 20 zł/os.,
„Na ratunek” – ok. 2 h; 20 zł/os.

Zajęcia artystyczne
•
•

Kontakt
Zaborowo 69, 87-320 Górzno
www. kuzniazaborowo.pl
Facebook-F Kuźnia Mirosław Luda
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•

•
•

Gry terenowe

Wykute przez uczestników przedmioty
stają się ich własnością.

phone

Pozostałe

phone

Warsztaty artgraffiti - 30 zł/os.,
Warsztaty maski teatralnej - 30 zł/os.

Spływ Kajakowy – z pełnym zabezpieczeniem przez ratowników WOPR
i przewodnika kajakowego - 600 zł/
min. 20 osób, czas - min. 2 h, w zależności od grupy wiekowej i umiejętności,
Paintball - 40 zł/os, czas - min. 3 h/100
kulek,
Wyprawy Małych Traperów – od 2 do
5 h – cena 30 zł/os.

Cena za noc z wyżywieniem
•
•
•
•
•

1 dzień - 40 zł/os.
2 dni – 100 zł/os.
3 dni - 160 zł/os.
4 dni – 240 zł/os.
5 dni – 320 zł/os.

Kontakt
Stanica Wodna PTTK w Bachotku
87-312 Pokrzydowo
tel. 56 498 59 19
e-mail poczta@brodnica.pttk.pl
www.brodnica.pttk.pl
Facebook-F bachotekpttk
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Pracownia na kółkach
i Kozia Zagroda



Warsztaty artystyczne i zajęcia gospodarskie

Promocja edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nowych
technologii działań proekologicznych

Kozia Zagroda jest gospodarstwem ekologicznym, zlokalizowanym na terenie
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. To miejsce dogodne dla aktywności zarówno w obrębie samego siedliska, jak i najbliższego otoczenia, bowiem w pobliżu znajduje się las oraz rzeka Brynica. Gospodarstwo urządzone na
planie kwadratu zostało zachowane w stylu dawnej zagrody małorolnej z XX w.

clipboard

Oferta
W Koziej Zagrodzie można poznać tajniki
hodowli kóz, różnych prac gospodarskich,
można też wydoić kozę i zrobić ser. Dużą
wagę przykładamy do działań proekologicznych.

Dodatkowo płatne usługi
•
•

ognisko z kiełbaskami
i podpłomykami,
wypał prac z gliny.

W Pracowni mamy do dyspozycji warsztat
ceramiczny i garncarski. Pokazujemy jak
czerpać papier, rzeźbić w sianie i wyrabiać
zabawki ze słomy. Na specjalne życzenia
organizujemy warsztat majsterkowania
i zajęcia podróżnicze.
Zajęcia trwają ok. 1,5-2 h.

phone

Kontakt
Zdroje 17, 87-321 Bartniczka
tel. 510 262 305
e-mail pracownianakolkach@gmail.com
Facebook-F pracownianakolkach
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Słońce nie wystawia
rachunków
Wierzymy, że dobrze wykształcona młodzież, posiadająca szerokie horyzonty
myślowe i kreatywny umysł to przyszłość, w której znacznie podniesie się jakość
życia Polaków, przyszłość, w której w Polsce będą powstawały genialne wynalazki i nowe technologie, w końcu - to przyszłość, w której będziemy żyć dłużej
i przyjemniej. Oddychając czystym powietrzem, jedząc zdrową żywność, korzystając z czystej energii.

clipboard

Oferta
Nasz zespół ekspertów i wykładowców
przyjedzie w umówionym terminie do Waszej szkoły z całym ekwipunkiem i urządzeniami do przeprowadzenia plenerowego
pokazu. Najważniejsza z nich jest Mobilna
Platforma Edukacyjna OZE (Odnawialnych
Źródeł Energii). Jest to zestaw urządzeń
umieszczonych na przyczepce samochodowej. Zadaniem każdego z nich jest pozyskanie energii elektrycznej i cieplnej ze słońca,
wiatru i powietrza (za pomocą panelu fotowoltaicznego, kolektora słonecznego,
turbiny wiatrowej i pompy ciepła). Podczas
pokazu omawiane są zagadnienia z zakresu
ochrony środowiska, ekologii,
zagadnień fizycz-

phone

nych i przyrodniczych. Prezentacji towarzyszą doświadczenia. Zdobyta wiedza jest na
koniec podsumowywana i utrwalana przy
pomocy różnych zabaw i konkursów oraz
prezentacji multimedialnej.
Pokazy są całkowicie bezpłatne dzięki
dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontakt
Fundacja Edukacyjna Promyk Energii
Darek Pudełko
tel. 888 882 222
Facebook-F promykenergii
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Audycje Muzyczne
w Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni



Warsztaty mydlarskie, warsztaty w starej pralni, tłoczenie oleju, warsztaty zielarskie, wytwarzanie dżemów,
deptanie kapusty

Ośrodek Chopinowski w Szafarni jest instytucją kultury, powstałą dla upamiętnienia dwóch wakacyjnych wizyt Fryderyka Chopina w Szafarni - w 1824 i 1825
roku. Ma na celu popularyzację postaci kompozytora i jego twórczości poprzez
koncerty, konkursy, wystawy, audycje muzyczne i inne wydarzenia kulturalne.
Znajduje się w miejscu dawnego dworu Dziewanowskich i jest dostępny do
zwiedzania od wtorku do niedzieli.

clipboard

Wioska Mydlarska położona jest w malowniczej, pagórkowatej wsi Fiałki k. Górzna, na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. W strzelistym
budynku starej pralni można użyć stuletnich narzędzi służących do prania. Na
ogrodzonym i bezpiecznym terenie prowadzimy zajęcia także w dni deszczowe.
Zioła i kwiaty wykorzystywane do wytwarzania mydeł zbierane są w naszej wiosce.

clipboard

Oferta
Audycje muzyczne to opowieści o życiu
Fryderyka Chopina i jego wakacjach w Szafarni, przeplatane utworami kompozytora
w wykonaniu pianisty, fragmentami zabawnego „Kuriera Szafarskiego” oraz aktywizującymi zadaniami dla uczestników.
Każda audycja urozmaicona jest prezentacją multimedialną i filmem, a zakończona
zwiedzaniem pałacu.

Wioska Mydlarska

Oferta
Warsztaty w Mydlarni

Warsztaty w Starej Pralni

Młodzież własnoręcznie wykonuje mydło,
tworząc kompozycję zapachową oraz
dobierając dodatki roślinne i kolor. Następnie powstaje sól do kąpieli. Mydło i sól
uczniowie zabierają ze sobą.

Uczniowie używają starych narzędzi pralniczych np. tar, pralek ręcznych, maglownic, żelazek. Poznają historię w praktyce.

Zajęcia połączone są z Warsztatami
w Starej Pralni. Czas 1,5-2 h. Cena za oba
warsztaty 25 zł/os.

Czas: 45 min.
Różne tematy do wyboru.

Oferujemy także przygotowanie ogniska
oraz poczęstunku z kawą i herbatą
wg indywidualnych ustaleń.

Cena
5zł od osoby za wejście do Ośrodka +
opłata od grupy za audycję 50 zł (grupa
do 20 osób) lub 100 zł (grupa powyżej
20 osób)

phone

Kontakt
Szafarnia 1, 87-404 Radomin
tel. 56 682 79 30
e-mail osrodek@szafarnia.art.pl
www.szafarnia.art.pl
Facebook-F ChopinCentre
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phone

Kontakt
Fiałki 27, 87-320 Górzno
tel. 507 689 920
e-mail kontakt@wioskamydlarska.pl
www.wioskamydlarska.pl
Facebook-F wioskamydlarska
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Zamek Golubski



„Czas na Twoją historię – poznaj sekrety Zamku Golubskiego”
Zamek Golubski został wzniesiony 35 km od Torunia przez Krzyżaków, na przełomie XIII/XIV wieku, jako gród graniczny, broniący przepraw przez rzekę Drwęcę.
Dzisiejszy wygląd twierdzy zawdzięczamy Annie Wazównie, która przebudowała
klasztor-zamek w renesansowy pałac. Obronne motywy zastąpiła dekoracyjnymi
elementami. Podobno od czasów Krzyżaków zachowały się podziemne przejścia
do miasta, a jedna z wież zamkowych pamięta czasy, gdy pełniła funkcję sekretnego laboratorium królewny Anny. Czas poznać tajemnice Zamku Golubskiego.

clipboard

W dzisiejszych czasach telefon najczęściej służy dzieciom i młodzieży do “grania”,
a my chcemy pokazać jak go używać aby poznawać otaczający nas świat poprzez
wspólną aktywność na świeżym powietrzu. Aby znaleźć sposób powrotu do
świata realnego, który jest dużo ciekawszy niż ten wirtualny.

clipboard

Oferta

Oferta

Grupom zorganizowanym proponujemy
69 miejsc noclegowych w stylizowanych
komnatach zamkowych; pokoje posiadają
łazienki, TV, WiFi; udostępniamy także sale
do zajęć i zabaw.

Zajęcia

Powyższe założenie planujemy zrealizować poprzez zapoznanie dzieci i młodzieży
z jedną z poniższych aplikacji:

•

•

Ceny noclegów - od 50 zł/os.

•

Niesamowity klimat zamku sprzyja poznaniu historii i dziejów naszego regionu,
a szereg imprez cyklicznych ubarwia życie
gości i przyjaciół Zamku Golubskiego, którzy co roku licznie odwiedzają to miejsce.
Nasza oferta dla grup obejmuje „Żywe
lekcje historii”, pokazy historyczne, zajęcia
muzealne, zwiedzanie zamku z przewodnikiem.
Czas - 1h, 7 zł/os. + 40 zł przewodnik na
grupę.

phone

•

•
•
•
•

zajęcia muzealne „Ziołowe Laboratorium Anny Wazówny” - zajęcia
manualne, czas 1h, 14 zł/os.,
gra miejska „Malownicza Starówka” poznanie tajemnic Golubia ze słodką
niespodzianką, czas 1,5h, 10 zł/os.,
zabawy strzeleckie (topór, łuk, włócznia) – zajęcia sportowe,
czas 1h, 10 zł/os.,
lekcja muzealna „Husaria Duma Oręża Polskiego”, czas 1h, 8 zł/os.,
wystrzał armatni na vivat klasy;
czas 15 min, 150 zł całość,
gra zamkowa „Tajemnica klejnotów
Anny Wazówny”, czas 1h, 10 zł/os.,
ognisko przy zamku z pieczeniem
kiełbasek z herbatą, czas 1h, 10 zł/os.

Kontakt
ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 24 55, 609 388 510
e-mail zamek@zamekgolub.pl
www.zamekgolub.pl
Facebook-F zamekgolubski
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Ciekawe zastosowania
smartfona w poznawaniu
okolicy

•
•

•
•

phone

geocaching.com gra terenowa 20 lat tradycji na świecie,
mapillary.com jedno zdjęcie warte
1000 słów,
what3words.com daj się znaleźć
w razie potrzeby - 3 wyrazy jako
adres lokalizacji,
openstreetmap.com mapa świata
budowana przez każdego z nas,
geon.network gra terenowa jako
skuteczna motywacja do poznawania okolicy.

Przewidywana odpłatność wynosi 12 zł/os.
Jednakże nie mniej niż 1200 zł łącznie za
zajęcia przeprowadzone w placówce szkolnej w ramach całego dnia dla wszystkich
uczniów.

Kontakt
Fundacja GEOLIFE
Małe Leźno 44, 87-313 Brzozie
Facebook-F Fundacja GEOLIFE
Dariusz Pudełko
tel. 888 882 222
e-mail fundacja@geolife.pl
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www.kujawsko-pomorskie.travel

Pałuki
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Dom Muzealnika
– noclegi w Muzeum
Archeologicznym
w Biskupinie



Gród Piasta położony jest na Szlaku Piastowskim, na terenie historycznych Pałuk.
Urozmaicona jeziorami polodowcowa rzeźba terenu tworzy malowniczy krajobraz okolicy. Region obfituje w miejsca związane z początkiem Państwa Polskiego. Gród Piasta nawiązuje swoją stylizacją do historii - jest utrzymany w stylu
wczesnośredniowiecznego Grodu Słowiańskiego.

„Dom Muzealnika” zapewnia noclegi dla grup szkolnych, w standardzie domu
wycieczkowego. Otoczony zielenią budynek znajduje się przy parkingu Muzeum
Archeologicznego w Biskupinie. Sąsiaduje z nim obszerna wiata oraz miejsce na
ognisko. Dla komfortu uczestników wycieczki jednorazowo gościmy tylko jedną
grupę.

clipboard

Położony w leśnym zaciszu, nad malowniczym Jeziorem Chomiąskim, obiekt
jest doskonale przystosowany do przyjęcia grup dzieci i młodzieży w ramach
zielonych szkół, wycieczek, lekcji dydaktycznych, obozów sportowych, kolonii,
itp. Ilość i specyfika miejsc noclegowych, usytuowanie Grodu nad wodą, plaża
z pomostem, boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, mini zoo, kącik gier to tylko niektóre z atrakcji czekających tu na dzieci i młodzież.

Oferta
•

•

45 miejsc noclegowych, w tym: pokoje 1-5 osobowe z łazienkami (z tego
2 pokoje 2-osobowe posiadają aneks
kuchenny),
w pokojach: pojedyncze łóżka, pościel, ręczniki.

Oferujemy
•

•
•
•

posiłki na zamówienie: śniadania,
obiady, obiadokolacje oraz kolacje
(również w formie ogniska),
salę multimedialną do 90 osób,
jadalnię do 45 osób,
salę wielofunkcyjną do 20 osób.

clipboard

Goście „Domu Muzealnika” podczas całego
pobytu płacą jednorazowo za bilet wstępu
na teren rezerwatu oraz parking.

phone

Oferta
Odpłatnie dla grup
zorganizowanych

Nieodpłatnie

•

•

wczesnośredniowieczne zabawy
plebejskie,
•
żywe lekcje historii,
•
ognisko z pieczeniem kiełbasek,
•
dyskoteka dla dzieci i młodzieży,
•
seans w Grocie Solnej: 45 min.
(Grota mieści 9 os. jednocześnie).
Dla opiekunów grup wycieczkowych - gratis.

Kontakt
Rezerwacje tel. 723 299 866
Recepcja tel. 602 536 009
www.biskupin.pl

Ośrodek Wypoczynkowy
Gród Piasta w Chomiąży
Szlacheckiej

phone

mini zoo.

Kontakt
Chomiąża Szlachecka 40, 88-410 Gąsawa
tel. 52 30 25 465, 52 302 54 65
e-mail recepcja@grodpiasta.pl
www.grodpiasta.pl
Facebook-F GrodPiastaPL
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Muzeum
Archeologiczne
w Biskupinie
Rezerwat w Biskupinie jest jednym z największych
w Europie. Zapraszamy w podróż w czasie - przez
osiem tysięcy lat historii człowieka. Od łowców
epoki kamienia, aż po początki państwa polskiego
– zobacz jak żyli ludzie w tamtych czasach, jak rozwijano budownictwo i jakich przedmiotów używano na
co dzień. Mieszkańcy osad zapraszają też do zwierzyńca – poznasz tu pierwotne rasy zwierząt.

clipboard

Oferta
Zwiedzanie rezerwatu
obejmuje
•
•
•

wizytę w czterech grupach
zabudowań z różnych okresów,
wystawy stałe i czasowe,
dodatkowe atrakcje: rekonstrukcje
grobów, pieców różnego
zastosowania, chata etnograficzna,
park rzeźb i zwierzyniec.



Muzeum Ziemi Pałuckiej
w Żninie
Ma pod opieką najbardziej popularne atrakcje turystyczne gminy Żnin, w tym:
liczącą ponad 120 lat Żnińską Kolej Powiatową, ruiny zamku w Wenecji z XIV wieku oraz sąsiadujące z nimi Muzeum Kolei Wąskotorowej. Odkrywanie mozaiki
tych niezwykle ciekawych miejsc, osadzonych w krajobrazie Pałuk, to wyprawa
w przeszłość i prawdziwie epicka przygoda!

clipboard

Oferta
Kolej wąskotorowa na trasie Żnin – Wenecja – Biskupin - Gąsawa
Sezon: początek maja - koniec września

•

Dodatkowo płatne

Ceny biletów

•

•
•
•

zwiedzanie z przewodnikiem,
lekcje muzealne,
rejs statkiem wycieczkowym.

•

Na terenie obiektu znajdują się również
obiekty gastronomiczne i obszerny
parking.

•
•

usługa przewodnika: 50 zł w j. polskim, 100 zł w j. angielskim,
nocleg w hostelu: 35 zł/noc.

koszt przejazdu na trasie Żnin-Wenecja: 7 zł (ulgowy), 9 zł (normalny), 1 zł
(dzieci do 3 lat), 0 zł (opiekun grupy
szkolnej),
koszt przejazdu na trasie Wenecja - Biskupin: 6 zł (ulgowy), 8 zł (normalny),
koszt biletu wstępu do Muzeum Kolei
Wąskotorowej i na ruiny zamku w Wenecji: 9 zł (ulgowy), 11 zł (normalny),

phone

Kontakt
Muzeum Kolei Wąskotorowej
tel. 505 647 850
e-mail wenecja@muzeumznin.pl

phone

Kontakt
tel. 52 302 50 55
e-mail rezerwacja@biskupin.pl
www.biskupin.pl
Facebook-F MA.Biskupin

98

Żnińska Kolej Powiatowa
ul. Potockiego 4, 88-400 Żnin
tel. 662 029 241
e-mail ciuchcia@muzeumznin.pl
Hostel Wenecja
tel. 662 051 503
e-mail wenecja@muzeumznin.pl
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Miasto Western
Silverado City



Wycieczki jednodniowe dla grup szkolnych
i przedszkolnych

Ptasi Ogród znajduje się na terenie pełnym zieleni, skalniaków, oczek wodnych
i wolier z egzotycznymi ptakami. To właśnie ptaki są naszą największą pasją.
W Ptasim Ogrodzie znajduje się kilkanaście egzotycznych gatunków.
Żyj w zgodzie z naturą - to nasze motto. Szanujemy piękno otaczającej nas przyrody - to ona jest najlepszym sprzymierzeńcem w dbaniu o nasze zdrowie. Stworzyliśmy własną domową markę żywności z Ptasiego Ogrodu - „Smakołyk”. Każdy
z przetworów wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem i jest przygotowywany
własnoręcznie, według starych sprawdzonych receptur. Nie stosujemy konserwantów, sztucznych barwników i dodatków smakowych.

Silverado City, to miasto, które przeniesie Was do czasów odległej Ameryki. Scenerię z Dzikiego Zachodu tworzą: biuro szeryfa, bank, strzelnica, saloon, domek
Dr Quinn, szkoła, cmentarz, fort wojenny, wioska indiańska, kopalnia Dacota,
mini zoo. Na najmłodszych czeka „Farma dmuchańców” i „Miasteczko
urwisów”, będące miniaturą miasta Silverado City.

clipboard

Oferta
Spektakl w Silverado City
Grupę wita kowboj, który wprowadza dzieci w świat Dzikiego Zachodu. W Silverado
City odgrywane są zabawne scenki z życia
mieszkańców oraz pokazy władania lassem, biczami i rewolwerami. Prezentujemy
największą w Polsce inscenizację napadu
na bank, pracę kowbojów z bydłem oraz
zapierające dech pokazy jazdy kaskaderskiej i zręcznościowej na koniach. W naszym miasteczku dzieci nie tylko zapoznają się z życiem codziennym kowbojów, ale
poprzez aktywną zabawę, mogą poczuć
się jak oni! Mali kowboje mierzą się
w pojedynkach na rzut

phone

clipboard

Oferta
Warsztaty ornitologiczne
„Ptasi Ogród” dla dzieci
i młodzieży
•

kapeluszem albo łapania celu na lasso. Na poszukiwaczy
skarbów czeka kopalnia wypełniona złotem, w której każdy może wytopić własną
sztabkę złota!

Kontakt
Bożejewiczki, ul. Cerekwicka 8, 88-400 Żnin
tel. 570 790 509
e-mail silveradocity@wp.pl
www.silveradocity.pl/oferta/dla-szkol
Facebook-F SilveradoCity
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Gospodarstwo
Agroturystyczne
Ptasi Ogród

•
•
•
•
•

wykłady o ptakach krajowych i egzotycznych,
zwiedzanie ptaszarni,
malowanie figurek ptaków,
układanie puzzli,
gry memory,
degustacja „Samokołyków z Ptasiego
Ogrodu”.

phone

Cena
15-25 zł/os. w zależności
od wybranych opcji.

Czas trwania
2-3 godz. w zależności
od wybranych opcji.

Kontakt
Mięcierzyn 35, 88-420 Rogowo
tel. 516 611 615
www.ptasiogrod.pl
Facebook-F Agroturystyka Ptasi Ogród Hanna Bryl,
Hanna Bryl Ptasi Ogród
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„Nic piękniejszego nad
niebo, które przecież ogarnia
wszystko co piękne”
Mikołaj Kopernik

Kosmiczna otchłań, odwieczna tajemnica wszechświata, mityczni bohaterowie
gwiazdozbiorów zrodzeni z nieprzeciętnej wyobraźni. Niebo niezmiennie fascynuje i intryguje ludzi od pokoleń. Budzi respekt i zachwyca. Dla wielu jest źródłem romantycznych uniesień, dla niewielu – bogactwem wiedzy. Mierzalnej,
odważnej, zmieniającej bieg wydarzeń.
Brand book, MSU Publishing

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna łączy rozsiane po całym regionie miejsca w sieć powiązań: tras, ścieżek zwiedzania, szlaków turystycznych. Buduje relacje
pomiędzy samorządami, organizacjami i przedsiębiorcami, którym zależy na rozwoju
turystyki. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi powstaje wielobarwny, urozmaicony i niepowtarzalny obraz naszego województwa. Nasz przekaz dla mieszkańców i turystów:
“Zapraszamy w Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc”.
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Nasze kopernikańskie dziedzictwo to nie tylko muzealne pamiątki po wielkim
astronomie i miejsca z nim związane (Toruń, Chełmno, Grudziądz). To przede
wszystkim żywa fascynacja astronomią. W Kujawsko-Pomorskiem działa sieć
czternastu obserwatoriów astronomicznych – astrobaz. Rozsiane po terenie województwa pozwalają młodym mieszkańcom regionu zgłębiać tajniki kosmosu
i poszerzać horyzonty. W Piwnicach pod Toruniem pracują jedne z potężniejszych teleskopów w Polsce oraz 32-metrowy radioteleskop. Toruńskie planetarium imponuje nowoczesnym zapleczem.
Kujawsko-Pomorskie nazywamy Astroregionem, ale jego urozmaicony, wielobarwny obraz nie jest zapisany wyłącznie w gwiazdach. Poznaj nasze lasy, rzeki,
jeziora, bogatą historię miast i sielską wieś. Zapraszamy do tworzenia własnej
opowieści o konstelacjach dobrych miejsc.

konstelacje
dobrych miejsc

KATALOG OFERT
Turystyka szkolna w województwie kujawsko-pomorskim
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