
         
Małgorzata Litkowska – przewodnik po Toruniu

tel. 509 140 535       www.przewodniktorun.pl

ZAPRASZAM DO  TORUNIA  2016

Trasa podstawowa to 2  - 3 godzinny spacer po Starówce i obejmuje najważniejsze zabytki toruńskiej 
starówki /zwiedzanie z zewnątrz- bez wstępów/.
Przy poszczególnych obiektach podaję przybliżony czas zwiedzania. Czas ten może ulec zmianie w 
zależności od potrzeb i zainteresowania grupy.

OFERUJĘ  OPROWADZANIE ZWYKŁE I  FABULARYZOWANE W STROJU 
HISTORYCZNYM

Oprowadzam w języku polskim i niemieckim

   Spacer po Starówce nie obejmujący żadnych wejść - w tym : mury obronne, baszty, Ratusz, kościół 
NMP, Katedra, kościół św. Jakuba, Rynek Staromiejski i Nowomiejski, Dom Kopernika, ruiny 
zamku, bramy miasta, Aleja Gmerków, Dwór Artusa, Dom pod Gwiazdą. 
Jeśli będziecie Państwo chcieli zwiedzić obiekty, w większości z nich wejście jest płatne. 

Proponuję: 
     

PLANETARIUM i ORBITARIUM     /   wymagana jest wcześniejsza rezerwacja  / 
Numer telefonu: 56 622 60 66.    www.planetarium.torun.pl
Czas trwania seansu w Planetarium – 45 min, Orbitarium – 45 min., Geodium – 40 min.

                   Ceny biletów obowiązujące do     30 kwietnia 2016 r.

SEANSE W SALI PLANETARIUM

 bilet grupowy szkolny  8 zł od osoby 
 bilet ulgowy  10 zł 
 bilet normalny  12 zł 
 bilet z wersją angielską, francuska, niemiecką, hiszpańską, rosyjską: grupowy szkolny 12 zł, ulgowy 

– 14 zł, normalny 16 zł

 



SALA GEODIUM (wystawa interaktywna)

 bilet grupowy szkolny  6 zł od osoby 
 bilet ulgowy  7 zł 
 bilet normalny  9 zł 

SALA ORBITARIUM (wystawa interaktywna)

 bilet grupowy szkolny  6 zł od osoby 
 bilet ulgowy  7 zł 
 bilet normalny  9 zł 

W soboty, niedziele i święta dla wszystkich odwiedzających bilety ulgowe.

Ceny biletów dla grup szkolnych obowiązujące od 1 maja do  30 czerwca 2016 r.

 na seans w sali planetarium  9 zł 
 na wystawę interaktywną Geodium  7 zł 
 na wystawę interaktywną Orbitarium  7 zł 

Bilet łączony (seans + jedna wystawa)  14 zł
Bilet łączony (seans + dwie wystawy)  20 zł

Jeden opiekun na 15 uczniów – bezpłatnie

osoby indywidualne:

seans astronomiczny 10 zł (ulgowy) i 12 zł (normalny);

wejście na jedną wystawę interaktywną Orbitarium lub Geodium 7 zł (ulgowy) i 9 zł (normalny).

W soboty, niedziele i święta dla wszystkich gości bilety ulgowe!

MUZEUM  OKRĘGOWE – ODDZIAŁY  -     nieczynne w poniedziałki, 

we wszystkie środy wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny          www.muzeum.torun.pl
 
MUZEUM  MIKOŁAJA  KOPERNIKA   + MAKIETA  ŚWIATŁO- DŹWIĘK 
   + ŚWIAT    TORUŃSKIEGO  PIERNIKA-  wymagana jest wcześniejsza rezerwacja
Rezerwacja – numer telefonu 56 6605613

- DOM  KOPERNIKA   (45-60 min)                    -  bilet ulgowy – 8,00zł,     bilet normalny – 11,00 zł
- MAKIETA  (18 min.)                                         - bilet ulgowy -  8,00 zł,     bilet normalny – 13,00 zł
  /projekcja w językach: polskim,angielskim,francuskim,hiszpańskim,niemieckim,rosyjskim,włoskim/

bilety łączone ulgowe     - 2 obiekty  – 13,00 zł
bilety łączone normalne – 2 obiekty  - 20,00 zł

RATUSZ – MUZEUM  OKRĘGOWE + WIEŻA RATUSZA (ok. 1,5 – 2 godz.)
Ratusz -                   bilet ulgowy – 7,00 zł,      bilet normalny – 11,00 zł     
wieża ratuszowa – bilet ulgowy – 7,00 zł,       bilet normalny – 11,00 zł
Ratusz + wieża    - bilet ulgowy  - 12,00 zł      bilet normalny -  17,00 zł

MUZEUM  PODRÓŻNIKÓW  IM. TONY  HALIKA (ok. 40 min)
Bilet ulgowy  - 5,00 zł,      bilet  normalny – 8,00 zł –         w środy wstęp jest bezpłatny    



KAMIENICA  POD  GWIAZDĄ   –   zbiory sztuki Orientu (ok. 45-60 min)
Bilet ulgowy – 5,00 zł,      bilet  normalny -  8,00 zł –              w środy wstęp jest bezpłatny

DOM  ESKENÓW      - stała ekspozycja  (ok. 60 min)
Bilet ulgowy -  4,00 zł,      bilet normalny – 7,00 zł  -               w środy wstęp jest bezpłatny

Księga Toruń 3D" – film w technice 3D , w którym historię miasta przedstawiono w  pigułce

„Księga Toruń" 3D -  bilet ulgowy: 4,00 zł,  normalny: 7,00 zł 

Muzeum + Księga Toruń 3D - bilet normalny: 11 zł - bilet ulgowy: 7 zł

MUZEUM  TORUŃSKIEGO PIERNIKA (wymagana wcześniejsza rezerwacja),  ok. 60 min.

tel. 56/656 70 87, 56/656 70 79

Ceny biletów:

- zwiedzanie ekspozycji i warsztaty wypieku piernika - normalny:  11 zł, ulgowy: 7 zł

- zwiedzanie ekspozycji - normalny: 7 zł, ulgowy: 5 zł.

- warsztaty wypieku piernika (bez zwiedzania ekspozycji) - normalny: 6 zł, ulgowy: 4 zł 

Bilety są dostępne w kasach Muzeum Toruńskiego Piernika oraz we wszystkich kasach Muzeum 
Okręgowego w Toruniu.

 

Opłata za oprowadzanie w języku niemieckim i angielskim wynosi 50 zł od grupy.

KARNETY:

Dwudniowe karnety wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum

Wersja podstawowa:

- ekspozycje we wszystkich oddziałach Muzeum oprócz wejścia na wieżę ratuszową oraz makiety 
średniowiecznego Torunia w Domu Mikołaja Kopernika

- karnet normalny: 35 zł

- karnet ulgowy: 25 zł

Wersja rozszerzona:

-  ekspozycje  we  wszystkich  oddziałach  Muzeum  wraz z  wejściem  na  wieżę  ratuszową,
zwiedzaniem makiety  Torunia  w  Domu  Mikołaja  Kopernika,  warsztatami  wypieku  piernika  w
Muzeum Torunskiego Piernika oraz pokazem „Księga Toruń 3D”:

- karnet normalny: 45 zł

- karnet ulgowy: 30 zł

OFERTA SPECJALNA

Bilet do dwóch oddziałów Muzeum:

 do Ratusza (oprócz wieży ratuszowej) oraz do: Muzeum Historii Torunia (Domu Eskenów) 
lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika, 

 do Domu Mikołaja Kopernika (oprócz makiety średniowiecznego Torunia) oraz do: 



Muzeum Historii Torunia (Domu Eskenów) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum 
Podróżników, 

 do Muzeum Toruńskiego Piernika (wraz z warsztatem wypieku piernikow) oraz do: 
Muzeum Historii Torunia (Domu Eskenów) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum 
Podróżników im. Tony'ego Halika, 

- bilet normalny: 16 zł

- bilet ulgowy: 9 zł

KATEDRA  ŚW. JANÓW  + WIEŻA KATEDRALNA (30 – 60 min)
zwiedzanie wnętrza: ofiara dobrowolna
katedra + wieża katedralna   – bilet ulgowy - 4,00 zł,      bilet normalny – 6,00 zł
katedra + wieża katedralna  + film 3D o budowie katedry bilet ulgowy – 7,00 zł,      bilet normalny – 9,00 zł

RUINY  ZAMKU  KRZYŻACKIEGO (45 – 60 min)   www.zamek.torun.pl
zwiedzanie dziedzińca zamkowego, tajemniczej studni, Gdaniska, podziemi/ dormitorium,
zbrojowni, scriptorium, makiety zamku oraz Sali strachu
Bilet ulgowy – 6,00 zł, bilet normalny – 9,00 zł , bilet grupowy – 150,00 zł, nocne zwiedzanie – 250,00 zł
dodatkowe atrakcje /strzelanie z łuku-15 zł/os, pokaz bicia monety – 150 zł grupa/

ŻYWE  MUZEUM PIERNIKA  -     wymagana jest wcześniejsza  rezerwacja (45 min)
Numer telefonu: 56/6636617      www.muzeumpiernika.pl
bilet ulgowy – 9,50 zł,    bilet normalny – 12,00 zł, dzieci i młodzież  niepełnosprawna - bezpłatnie
wersja angielska i niemiecka – b.ulgowy -9,50zł, b.normalny – 11,00zł

DOM LEGEND TORUŃSKICH   –   www. domlegend.pl czynny codziennie. (50 min.)
To połączenie interaktywnego muzeum i teatru, w którym grają również widzowie  
bilet ulgowy – 9,00 zł       bilet normalny – 10 zł   dzieci niepełnosprawne – 5,00zł

MUZEUM  ETNOGRAFICZNE  ZE  SKANSENEM   (od 1 – 2 godz.)
Bilet ulgowy – 6,00zł,  bilet grupowy – 5,00 zł,   bilet normalny – 9,00 zł

OGRÓD  ZOOBOTANICZNY  -   ponad 80 gatunków zwierząt, 55 gatunków drzew, 24 gatunki
krzewów a także PTASZARNIA oraz HERPETARIUM (ok. 1 godz)
bilet ulgowy – 5,50zł     bilet normalny – 8,00 zł

REJS  PO  WIŚLE      statkiem WANDA  lub łodzią WIKINGÓW /  wymagana rezerwacja 
(45 min)

Numer telefonu: 601 625 682, 56/651 44 10     www.zegluga.torun.com.pl
bilet ulgowy –10,00 zł,        bilet normalny – 15,00 zł

 od maja – NOCNE  REJESY PO WIŚLE (od 25 osób)
  bilet ulgowy – 10,00 zł    bilet normalny – 15,00 zł


MANUFAKTURA CUKIERKÓW www.cukiereczek.com.pl
- pokazy i warsztaty produkcji słodyczy – ok. 50 min.

Ceny biletów:
10 zł -  pokaz ręcznego wykonywania cukierków,
14 zł -  pokaz ręcznego wykonywania cukierków + zawarty w cenie biletu wykonany przez 
cukiernika lizak z oglądanej produkcji,
15 zł -  pokaz ręcznego wytwarzania lizaków z możliwością samodzielnego ukręcenia lizaka.

http://www.cukiereczek.com.pl/


 CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY   -    pierwsze centrum nauki
   w regionie kujawsko – pomorskim.    (do 3 godz.)
www.  mlynwiedzy.org.pl       tel. +48 56 690 49 90

e-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl

zwiedzanie wystaw: bilet ulgowy – 10 zł, bilet normalny 15 zł

zajęcia warsztatowe: bilet ulgowy – 10 zł, bilet normalny 12 zł

Oferta „1+2”. 

Godzina warsztatu i dwie godziny zwiedzania. bilet ulgowy – 10 zł, bilet normalny 16 zł

W sprawach związanych z zakupem biletów prosimy 
o kontakt z kasą CNMW:  (56) 690 49 51.

FORT  IV  - (  XIX-wieczny fort pruski)   -   wymagana jest wcześniejsza rezerwacja 
(ok. 1-1,5 godz)
Numer telefonu: 56/6558236, 56/6558134        www.fort.torun.pl
Zwiedzanie indywidualne:      

 Bilet ulgowy - 5zł (uczniowie, studenci, emeryci) 
 Bilet normalny - 8zł

Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):

 Bilet ulgowy - 4zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika
 Bilet normalny - 7zł + opłata za przewodnika
 Opiekunowie - bilety wstępu gratis
 Grupy nocujące w Forcie IV - bilety wstępu gratis

Zwiedzanie z przewodnikiem dla grupy do 10 osób - 35zł + koszt pochodni

 Zwiedzanie z przewodnikiem dla grupy do 45 osób - 60zł + koszt pochodni
 Zwiedzanie z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45

osób - 100zł + koszt pochodni
 "Zwiedzanie z duchami" dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) - 

500zł
 Pochodnie - 5zł za 1 sztukę

OBSERWATORIUM  ASTRONOMICZNE  W  PIWNICACH  K/TORUNIA
/ wymagana jest wcześniejsza rezerwacja/
Numer telefonu: 603 750 220, www.astro.uni.torun.pl
Koszt 2 godzinnego zwiedzania w j.polskim – 480,00 zł – grupa   1 godz. – 320,00 zł grupa
istnieje możliwość zwiedzania w języku angielskim i niemieckim

MUZEUM  PAPIERNICTWA  W  GRĘBOCINIE     k/Torunia   /  wymagana jest rezerwacja/

Numer telefonu: 56/6749200 ,    www.grebocin.pl

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące historii piśmiennictwa i papiernictwa
Warsztaty muzealne – czas trwania 1 godz- koszt 12,00zł/os    czas trwania 1,5 godz. –koszt  15 ,00 zł/os

mailto:centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
http://mlynwiedzy.org.pl/











