
Wycieczka szkolna jednodniowa
Metamorfozy Bydgoszczy

Cena: od 135 PLN/osoba
Ramowy program: 

Zbiórka uczestników imprezy w Szczecinie  ok.  godziny 06.00 i  wyjazd do
Bydgoszczy. Przyjazd do Bydgoszczy ok. godziny 11.00. Zwiedzanie miasta. Spacer
po  Starym  Mieście,  które  jest  położone  w  zakolu  Brdy  i  zachowało  swój
średniowieczny układ, a jego granicę wyznaczają pozostałości murów obronnych z
cylindryczną basztą.  Serce miasta lokacyjnego stanowi Stary Rynek, przez środek
którego przebiega 18 południk. Zachodnią pierzeję rynku zamyka elewacja budynku
dawnego kolegium jezuickiego, w którym obecnie mieści się ratusz. Nieopodal rynku
zobaczymy gotycką katedrę św. Mikołaja i Marcina. Również zwiedzimy Muzeum
Mydła i Historii Brudu.  Na początku wizyty każdy wykonuje swoje własne mydełko,
które zabierze do domu. Podczas mydlanych warsztatów można wybrać kolor, aromat
oraz  dodatki  do  mydła.  Po  zakończonych  warsztatach  poznamy 5000  lat  historii
higieny  człowieka,  dowiadując  się,  jak  ludzie  dbali  o  siebie  w  danym  okresie
historycznym.. Spacer na taras opery „Opera Nova”, z którego rozpościera się piękny
widok  na  katedrę,  spichlerze,  dawne  młyny  i  Wyspę  Młyńską.  Unikatowym
zabytkiem  jest  Kanał  Bydgoski  z  systemem  śluz  -  najstarsza,  czynna  w  Polsce
sztuczna droga wodna. Rejs tramwajem wodnym (możliwy tylko w terminie od maja
do października) to jedna z najlepszych atrakcji Bydgoszczy. Tramwaj wodny mija
Bydgoską  Katedrę,  Operę  Nova  i  Wyspę  Młyńską  a  następnie  przepływa  obok
zabytkowej  śluzy  trapezowej,  aby  przebyć  śluzowanie  przez  odnowioną  śluzę
miejską.  Czas  wolny.  Ok.  godziny  17.00  wyjazd  w  drogę  powrotną.  Powrót  do
Szczecina, zakończenie wycieczki. 

Cena obejmuje: 
- przejazd komfortowym autokarem,
- opiekę pilota/przewodnika,
- ubezpieczenie NNW,
- realizację programu zwiedzania,
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- bilety wstępy do Muzeum Mydła i Historii Brudu,

Cena nie obejmuje: 
- wyżywienia (istnieje możliwość zorganizowania obiadu dla grupy w cenie ok. 28
PLN/osoba),
- wydatków osobistych,
-  rejsu  tramwajem  wodnym  (bilet  normalny  15  PLN/osoba,  bilet  ulgowy  –  10
PLN/osoba)

UWAGI
- Oferta kalkulowana dla grupy 45 uczniów + 3 opiekunów
- Program możemy modyfikować w zależności od sugestii grupy
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