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Szlak Piastowski
GNIEZNO – BISKUPIN – TORUŃ
I DZIEŃ 14. maja 2018r. poniedziałek
2:00 - wyjazd z Lipska
przejazd do Gniezna
10:30 - Gniezno – Katedra Gnieźnieńska (miejsce koronacji pięciu pierwszych polskich królów) ze
wspaniałymi Drzwiami Gnieźnieńskimi i grobem św. Wojciecha (o 12:00 jest msza św. i grupy nie są
wpuszczane; zwiedzanie trwa ok. 1h)
12:30 - Biskupin – prastara osada Słowian położona na półwyspie nad jeziorem Biskupińskim
przejazd do Chomiąży Szlacheckiej malowniczo położonej w lesie nad jeziorem
15:15 - zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym o b. dobrym standardzie „Roma” w Chomiąży
Szlacheckiej (15km od Biskupina)
16:00 - obiad
17:00 - przejazd do Torunia
19:00 - wieczorny seans w planetarium – jednym z najnowocześniejszych w Polsce
ok. 21:30 - powrót na nocleg do ośrodka

II DZIEŃ 15. maja 2018r. wtorek
8:00 - śniadanie
przejazd do Torunia
10:30 – spotkanie z przewodnikiem w Toruniu;
spotkanie z zabytkami miasta Mikołaja Kopernika: Rynek Starego Miasta z Ratuszem i pomnikiem
Wielkiego Astronoma, średniowieczne mury obronne ze słynną Krzywą Wieżą, kościoły śś. Janów i NMP,
Dom Mikołaja Kopernika, Nowe Miasto z kościołem św. Jakuba
zwiedzanie do 12:30 i czas wolny
ok. 13:15 - wizyta w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika – symbolem polskiego podróżnictwa
XX wieku dla wielu z nas wciąż pozostają znani z programu „Pieprz i wanilia” Elżbieta Dzikowska i Tony
Halik a toruńska wystawa zebranych przez nich kolekcji z różnych kontynentów świetnie oddaje prawdziwą
pasję człowieka do poznawania świata
14:00 - wyjazd w drogę powrotną
ok. 15:00 - obiad w restauracji na trasie, np. w Lipnie
ok. 21:00 - powrót do Lipska

Zakres świadczeń:
przejazd wysokopokładowym klimatyzowanym autokarem produkcji zachodniej
opieka licencjonowanego pilota – przewodnika
przewodnictwo lokalne
nocleg w ośrodku wypoczynkowym „Roma” w Chomiąży Szlacheckiej (pokoje z łazienkami)
obiadokolacja 1. dnia, śniadanie i obiad 2. dnia
ubezpieczenie NNW
bilety wstępu: katedra w Gnieźnie, rezerwat archeologiczny w Biskupinie, planetarium i Muzeum
Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu

