
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE       

                Oddział w Chorzowie 

             41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 

                              NIP 627 - 001 - 20 – 51  

tel. 32 771 99 74; email: oddzial@chorzow.pttk.pl; www.chorzow.pttk.pl 
    

   

 KOBIETY GÓRĄ 
„Magiczny, zimowy Toruń” 
 + świąteczne pieczenie pierników  

 
 

3 grudnia 2022 r.  (sobota) 

 
Wyjazd z Katowic ul. Andrzeja (po zgłoszeniu) godz. 6:00, z Chorzowa  

ul. Kościuszki (od strony tężni godz. 6:15. Przejazd na trasie Katowice – 

Chorzów – Toruń. 

Po przyjeździe do Torunia proponujemy Paniom cudownie pachnące 

świętami warsztaty w Żywym Muzeum Piernika. 

Podczas wizyty proponujemy dwie podróże w czasie:  

Pierwsze piętro w magiczny sposób przenosi gości do średniowiecza, w 

którym – pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej 

- poznają wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie 

przygotują ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z 

niego toruńskie specjały.  

Drugie piętro Muzeum przedstawia manufakturę z początku XX 

wieku, którą zarządza rodzeństwo Rabiańskich. Goście zobaczą tam m.in. 

oryginalne niemieckie maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy 

piec, kolekcję woskowych form. Dodatkową atrakcją są warsztaty 
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dekorowania prowadzone przez artystkę malarkę, podczas których każdy 

chętny będzie mógł ozdobić piernik lukrem. Każdy wyjdzie ze swoimi 

dziełami piernikowymi. 
 

Po warsztatach proponujemy zwiedzanie miasta, które zostało wpisane na 

listę UNESCO. Spacerując po mieście zobaczymy Krzywą Wieżę, Dom 

Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski, Ruiny Zamku Krzyżackiego.  

 

Następnie spędzimy czas na Jarmarku Bożonarodzeniowym na rynku. Tutaj 

czas wolny. 

Wyjazd w drogę powrotną planujemy ok 17-17.30. 
 

 

Powrót do Chorzowa ok. godz. 22-23.                   

 
Świadczenia: 

1.Autokar z opłatami parkingowymi i drogowymi, 

2. Ubezpieczenie, 

3. Pilot. 

4. Wstęp do Żywego Muzeum Piernika + warsztaty 

5. Niespodzianka 

 

Cena wycieczki: 219 zł* 

 
Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna 

do 4 dni roboczych (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych i 
usprawiedliwionych sytuacjach). 

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce konto Credit 

Agricole Bank nr 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000  z dopiskiem „Kobiety górą cz2” 

” 
 

WYJAZD ODBĘDZIE SIĘ PRZY 45 OSOBACH. 
 


