BAJECZNE ŚWIĘTA W TORUNIU
(STARE MIASTO)
Termin: 23-12-2021 / 27-12-2021 (5 dni) (kat.: Wyjazdy świąteczne)
Miejsce zbiórki: ul. Senatorska 37/39 (przy Pałacu Błękitnym)
TORUŃ
Toruński zabytkowy średniowieczny zespół miejski jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych
architektonicznie miejsc w Europie i na świecie. Znalazło to wyraz we wpisaniu na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO w 1997 roku.
Centrum Torunia jest prawdziwym skarbcem architektury począwszy od gotyckiej poprzez
renesansową, manierystyczną, barokową, klasycystyczną po secesyjną i eklektyczną. Chociaż
największy rozkwit Torunia miał miejsce w średniowieczu (gotyk) i renesansie, to nie ma epoki w
architekturze, która nie pozostawiłaby w Toruniu swoich śladów.
.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel HEBAN*** w Toruniu, na Starym Mieście Hotel mieści się w dwóch zabytkowych
kamienicach wybudowanych w XVII i XIX wieku. Idealne połączenie zabytkowego charakteru tego
miejsca i unikalnego wystroju z nowoczesnymi rozwiązaniami aranżacyjnymi sprawia, że panuje tutaj
wspaniały klimat, a noclegi są komfortowe.
ZOBACZ KRÓTKI FILM O HOTELU
Uwaga! Hotel nie przyjmuje zwierząt.
POKOJE
Hotel posiada 50 miejsc noclegowych w 22 klimatyzowanych pokojach jedno – i dwuosobowych oraz
apartamentach 3 i 4 osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w piękne stylowe meble i
nowoczesny telewizor. Więksozść pokoi posiada dostep do windy. Standardowe wyposażenie pokoi
obejmuje: telefon, telewizor (telewizja kablowa), radio. Komfortowe i funkcjonalne łazienki
wyposażone są w kabiny prysznicowe oraz ręczniki, podstawowe kosnmetyki (mydło w płynie, żel
pod prysznic) i suszarki do włosów.
Do Państwa dyspozycji oddajemy:
- 13 pokoi dwuosobowych TWIN,
- 2 apartamenty dwuosobowe z szerokimi łóżkami małżeńskimi (dopłata + 100 zł / os.),
- 1 apartamenty dwuosobowe z łóżkami pojedynczymi (dopłata + 100 zł / os.),
- 4 apartamenty dla 3 osób z sypialnią i salonem,
- 2 apartamenty dla 4 osób posiadające 2 oddzielne sypialnie oraz aneks kuchenny,
- 2 pokój jednosobowe SGL (dopłata + 700 zł).
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W pobilżu hotelu znajdują się najważniejsze zabytki Torunia, w tym katedra, rynek z ratuszem, ruiny
zamku krzyżackiego, pomnik Kopernika, a także liczne muzea i planetarium.
TRANSPORT
Wygodny i bezpieczny autokar na trasie Warszawa - Toruń i Toruń - Warszawa. Autokar odjeżdża z
Placu Bankowego i tam też wraca. Opłata za autokar wliczona jest już w cenę wyjazdu.
Odległość do przejechania ok. 220 km w jedną stronę.

Program:
.
Dzień I, 23 grudnia 2021 r., czwartek
godz. 7.40 podstawienie autokaru na ul. Senatroskiej 37/39 (przed Pałacem Błekitnym)
godz. 8.00 wyjazd z Warszawy i przejazd do Torunia.
ok. 13.30 - 14.30 zwiedzanie z pochodniami, pod komendą pruskiego żołnierza, Fortu IV,
bedącego świetnie zachowanym obiektem zewnęrzengo pierścienia twierdzy toruńskiej z XIX wieku.
Trasa zwiedzania wiedzie poprzez część koszarową podziemnymi tunelami do części bojowej, w
której można zobaczyć stanowiska ochrony dna fosy, własnoręcznie obrócić 200 kilogramową
kopułą, a także zaczerpnąć łaski losu w "szczęśliwej latrynie".
ok. godz. 15.00 - 16.00 zakwaterowanie w Hotelu Heban*** na Starym Mieście
ok. godz. 18.00 obiadokolacja w hotelowej restauracji (zupa, danie główne, napój)
.
Dzień II, 24 grudnia 2021 r., WIGILIA
7.00-10.00 śniadanie w formie bufetu
10.30 - 13.30 wyjazd autobusem do Kościóla NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana
Pawła II, bedącego w jurysdykcji Zgromadzenia Redemptorystów i o. Tadeusza
Rydzyka. Sanktuarium jest elementem Centrum Polonia in Tertio Millennio o powierzchni 22 ha, w
skład którego wchodzi też campus Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
13.30 - 17.00 przygotowania do Kolacji Wigilijnej.
16.00 - 19.00 tradycyjna Kolacja Wigilijna w towarzystwie kolęd (barszcz czerwony z uszkami,
filet rybny, ziemniaki z wody, kiszona kapusta, na półmiskach pierogi z grzybami, łazanki, Śledź w 2
smakach, ryba po grecku, karp w galarecie, sałatka jarzynowa, sałatka ziemniaczana, kompot z
suszu, ciasta, kawa i herbata na bufecie z ciastami)
Dla zaintersowanych mozliwość wyjścia na pasterkę do pobliskich kosciołów, np.:
godz. 24.00 pasterka w pobliskim toruńskiej katedrze pw. Św. Janów (przed pasterką odezwie się
pięćsetletni dzwon Tuba Dei)
.
Dzień III, 25 grudnia 2021 r., BOŻE NARODZENIE
8.00-10.00 śniadanie świąteczne w formie bufetu
10.30 - 13.30 świąteczny spacer z przewodnikiem Szlakiem toruńskich legend po Starym
Mieście w Toruniu (m.in. Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Katedra Św. Janów, Zamek Krzyżacki,
Flisak, Smok Toruński, Baszta Kocie Łeb, piernki...)
14.00 świąteczny obiad serwowany w restauracji (rosół z makaronem, schab pieczony, zestaw
surówek, ziemniaki, sok, bufet z ciastem i kawą i herbatą do obiadu)
czas do własnej dyspizycji
18.00 kolacja w restauracji hotelowej w formie bufetu
.
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Dzień IV, 26 grudnia 2021 r., BOŻE NARODZENIE
8.00-10.00 śniadanie świąteczne w formie bufetu
* ok. 11.00 zwiedzanie Muzeum Toruńskiego Piernika i warszaty wypieku tradycyjnego
toruńskiego piernika
14.00 obiad serwowany (barszcz czerwony z uszkami, zawijaniec, ziemniaki opiekane ,mizeria, sok,
bufet z ciastem i kawą i herbatą do obiadu, owoce)
czas do własnej dyspizycji
19.00 kolacja w restauracji hotelowej w formie bufetu (wędliny, ser, pomidor, ogórek, papryka,
sałatki, grzybowa z łazankami, kawa, herbata, kompot)
.
Dzień V, 27 grudnia 2021 r., poniedziałek
7.00-10.00 śniadanie w formie bufetu
przygotowanie do wyjazdu, zdanie pokoi, ostatni samodzielny spacer po Toruniu...
ok. 13.00 obiad serwowany
ok 14.00 wyjazd z Torunia w drogę powrotną do Warszawy
ok. godz. 19820 przyjazd na Plac Bankowy w Warszawie
.

Koszt Uczestnictwa:
1200.00 zł zwykły / normalna ;

1100.00 zł dla seniora / stały klientów ;

999.00 zł dla dzieci

Uwagi:
CENA PROMOCYJNA obowiązuje przy zawarciu umowy do 15 LISTOPADA 2021 r. Cena zawiera:
transport autokarem klasy** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i
parkingowymi, noclegi w hotelu HEBAN***, wyżywienie według programu pobytu, wycieczki wg
programu wraz z biletami wstepu, ubezpieczenie NNW w PZU S.A. . Dopłaty: * do pokoju
jednosobowego SGL: 700 zł za cały pobyt, * do apartamentu dwuosobowego: 100 zł od osoby za cały
pobyt, * apartamenty 3, 4 i 5 osobowe bez dopłaty . BEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
Wszystkim naszym Klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego,
współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub
współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Państwa
przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym
także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub leczącym się zalecamy rozsszerzenie
ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim przypadku, towarzystwo zagwarantuje
Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym towarzystwie
ubezpieczeniowym. Naszym klinetom mozemy zaproponować zawarcie umowy takiego ubezpieczenia
przy zapisie na wycieczke i przy okazaji umowy organziacji wycieczki. Koszt ubzpieczenia KR (koszty
rezygnacji) wynosi 3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 8,5 % ceny imprezy. .
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