
 

 

Szlak Piastowski  wycieczka  

3 – dniowa  
 

TERMIN: ………………….. 
 

Dzień 1: 
Wyjazd o godz. 6

00
. Przyjazd do Poznania w godzinach przedpołudniowych i wspólne zwiedzanie 

miasta: Stare Miasto, Ratusz, , w samo południe – koziołki na poznańskim Rynku, Ostrów Tumski, 

Rogalowe Muzeum Poznania, na koniec zwiedzanie muzeum Blubry – poznańskie legendy w 6D. 

Wieczorem przyjazd do Pensjonatu w Biskupinie na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień 2: 
Po śniadaniu przejazd do Gniezna (Katedra ze słynnymi, romańskimi drzwiami; Muzeum Początków 

Państwa Polskiego). Przejazd i zwiedzanie Biskupina (warowna osada Prasłowian, zwiedzanie 

Muzeum Archeolo-gicznego z przewodnikiem).. Przejazd kolejką wąskotorową z Biskupina przez 

Wenecję (ruiny zamku) do Żnina. Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień 3: 
Po śniadaniu wykwaterowanie z Pensjonatu i przejazd autokarem do Torunia – i zwiedzanie 

wspaniałych zabytków Torunia, w tym między innymi zabytkowa starówka, ratusz, pomnik 

Kopernika, katedra, mury obronne, najsłynniejsza krzywa wieża w Polsce, ruiny zamku Krzyżackiego 

Na koniec zwiedzanie Żywego Muzeum Piernika (http://www.muzeumpiernika.pl/). Obiad  

w restauracji i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce w godzinach wieczornych. 
 

Świadczenia: 
- zakwaterowanie w Pensjonacie (pokoje 2-, 3- osobowe  z łazienkami) 

- 2 x śniadanie (w drugim i trzecim dniu wycieczki) 

- 2 x obiadokolacja (w pierwszym i drugim dniu wycieczki) 

- 1 x obiad (w trzecim dniu wycieczki) 

- przejazd luksusowym autokarem z pełnym wyposażeniem 

- opieka pilota-przewodnika 

- ubezpieczenie KL i NW 
 

Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów- ok. 70zł./os. 

Muzeum Rogalowe: 14zł/os. pokazy rogalowe lub 16 zł/os. pokazy rogalowi-koziołkowe 

Muzeum Blubry: grupy zorganizowane do 15 lat – 13 zł/os, grupy zorganizowane od 15 lat – 15 zł/os 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: 10zł/os,; 

Drzwi Gnieźnieńskie: 3zł/os; 

Biskupin: 10zł/os.;  

Kolejka wąskotorowa: 8zł/os.;  

Żywe Muzeum Piekarnika w Toruniu: 10zł/os. 

 

 

 

Cena: 430 zł (45 os. + 4 opiekunów gratis) 

Cena: 450 zł (40 os. + 3 opiekunów gratis) 

Cena: 480 zł (35 os. + 3 opiekunów gratis) 

 

http://www.muzeumpiernika.pl/

