
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

SKĄD SIĘ WZIĘŁY TORUŃSKIE PIERNIKI? JAK WYGLĄDA 500-LETNIA
METODA WYKONANIA?

Ilość dni: 1

Transport: autokar
Wyżywienie: bez wyżywienia
Cena: od 170 zł/os
Wyjazd: cała Polska

WYCIECZKA SZKOLNA - TORUŃSKIE PIERNIKI
 

g. 7.00 Zbiórka i wyjazd
Przyjazd do Torunia
Zwiedzanie Torunia: Zwiedzając Toruń
piernikową trasą poznamy nie tylko zabytki
związane z historią toruńskich pierników, ale
również tradycję, która jest ciągle żywa.
Przewodnik oprowadzi nas szlakiem
bestsellerowych toruńskich zabytków i
najważniejszych miejsc związanych z piernikami.
Opowie ciekawe historie, legendy i anegdoty
związane z piernikarzami, piernikarkami oraz
Toruniem. Korzenna nuta cały czas będzie unosić
się w powietrzu! 

Razem z naszym przewodnikiem odkryjecietajemnicę
dlaczego, po co i skąd się wzięły pierniki w Toruniu. 

Muzeum Toruńskiego Piernika: zwiedzanie i warsztaty
piernikowe
Przerwa na posiłek: we własnym zakresie lub obiad
(fakultatywnie)
Wycieczka do Planetarium: seans lub zwiedzanie Bazy
MARS

ok. g. 20.00 powrót na miejsce

Jednodniowa wycieczka szkolna do Torunia pod hasłem
„Toruńskie pierniki”.
Idąc śladem tradycyjnych toruńskich pierników poznamy
najstarszą fabrykę pierników, odwiedzimy Muzeum Piernika,
spróbujemy wyprodukować pierniki staropolską, tradycyjną
metodą.
Ale to nie wszystko. Na uczniów czeka również zwiedzanie
Torunia z przewodnikiem, który odkryje przed nami ciekawostki i
toruńskie legendy. 
To wspaniała krajoznawcza wycieczka, obowiązkowa na mapie
wycieczek szkolnych.



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:......................................... 270 zł/os
Grupa 26-30 os.............................................. 230 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 190 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 170 zł/os

CENNIK programu podstawowego:

Potrzebujesz wyceny dla innej ilości uczestników
skontaktuj się z nami.

CREATIVECLUB TRAVEL
CCEDU DAGMARA GLINKA, UL. KLIMCZAKA 17/80, 02-797 WARSZAWA

 NR KONTA: 19 1140 2004 0000 3702 7579 1533

 

+48 602 211 911 BIURO@CREATIVECLUBTRAVEL.PL CREATIVECLUBTRAVEL.PL

opiekę pilota, przewodnik, bilety wstępu
realizację podstawowego programu
wycieczki
ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
GRATIS 1 opiekun na 15 uczestników

transportu - każdorazowo wyceniany
indywidualnie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji 
własnych wydatków

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

DODATKOWE INFORMACJE
Przedstawiony program wycieczki jest ramowy i
może ulec zmianie
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu ust.66 § 1 Kodeksu
Cywilnego
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec
zmianie w zależności od zmian cen u przewoźników
czy podwykonawców.
W porozumieniu z Zamawiającym program może
być zmodyfikowany zgodnie ze wskazówkami.

rezerwacje przyjmujemy telefonicznie i mailowo
potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w
wysokości 30% wartości zamówienia
pozostała część płatności płatna przed wyjazdem

WARUNKI REZERWACJI
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