
Gdzie można w jeden dzień popłynąć 
w piękny rejs, być uczestnikiem 
emocjonującej gry, poznać tajemniczą 
fabrykę z czasów II WŚ, wykonać 
własnoręcznie mydło i świetnie się przy 
tym bawić? Tylko w Bydgoszczy! 

Biuro Turystyki Szkoleń i Konferencji Visite.pl 
Adres do korespondencji: 
ul. Wyczółkowskiego 14/2 

85-092 Bydgoszcz 
Telefon: 52 52 14 796 

www.visite.pl
mail: poczta@visite.pl

      Biuro Turystyki Visite.pl – odkrywanie Bydgoszczy 

Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów 
i Pośredników Turystycznych 

Urzędu Marszałkowskiego nr 203.

Więcej informacji o Bydgoszczy 

Bydgoskie Centrum Informacji
ul. Batorego 2

85-104 Bydgoszcz
tel. +48 52 340 45 50

www. visitbydgoszcz.pl, 
bci@visitbydgoszcz.pl

Zapraszamy na trasy dla dzieci i młodzieży 

Szyfr Pana Twardowskiego
Strzała Łuczniczki
Kanałowe Zagadki

Bydgoszcz 
Was 

zaskoczy! 

Wycieczki edukacyjne

Chcecie zarezerwować 
wycieczkę 

lub o coś zapytać? 
Jesteśmy do dyspozycji!



Zapraszamy
do Bydgoszczy…
położonej nad malowniczą rzeką Brdą, słynącej  
z pięknej Wyspy Młyńskiej, Kanału Bydgoskiego  
i muzycznych tradycji. 
Przygotowaliśmy dla Państwa propozycje jedno 
i dwudniowych wycieczek szkolnych, podczas 
których poznacie nasze piękne miasto i okolice. 

Rejs, mydło i  powidło
Idealna dla najmłodszych. Gwarantuje moc atrakcji 
i odwiedzenie najważniejszych zabytków w ciągu 
jednego dnia.  W programie: 
•	 Rejs tramwajem wodnym 
•	 Wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu
•	 Wizyta w Wieży Ciśnień z punktem widokowym 
•	 Gra miejska (zwiedzanie miasta poprzez 

odgadywanie zagadek, łamanie szyfrów i zadań)
•	 Obiad z napojem

Cena: 75 zł/osoba 

Miasto TH20, czyli wody, ludzi i rzemiosła. 
Wycieczka prowadząca najnowszym szlakiem 
Bydgoszczy, który łączy najważniejsze cechy dziedzictwa 
miasta. Najlepszy wybór dla odkrywców z żyłką 
podróżnika. Więcej na www. tehadwao.pl.  W programie: 

Dzień 1 
•	 Wizyta na Wieży Ciśnień/ punkt widokowy
•	 Wizyta w  Muzeum Mydła i Historii Brudu, 
•	 Gra miejska 
•	 Rejs tramwajem wodnym
•	 Obiadokolacja
•	 Nocleg w pokojach kilkuosobowych w schronisku 

młodzieżowym lub Centrum Edukacji Ekologicznej

Dzień 2
•	 Śniadanie
•	 Zwiedzanie Exploseum, lekcja muzealna 
•	 Gra terenowa – Quest o Kanale Bydgoskim 
•	 Wizyta w Muzeum Kanału Bydgoskiego,  

lekcja muzealna. 
•	 Obiad 

Cena: 170 zł/osoba

Wycieczki jednodniowe 

1

Wycieczki dwudniowe 

2

Gziki Babci Ludwiki  
Najlepszy wybór dla łasuchów i młodych poszukiwaczy 
przygód, którzy ani chwili nie usiedzą na miejscu.  
W programie: 
•	 Warsztaty kulinarne kuchni kujawskiej z obiadem 
•	 Wizyta w ogrodzie zoologicznym 
•	 Wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu 
•	 Gra miejska lub zwiedzanie miasta 

Cena: 70 zł/osoba 

Miejska Dżungla 
Wycieczka do Myślęcinka – największego parku 
miejskiego w Polsce, tajemniczego Ogrodu 
Botanicznego oraz do kompleksu parkowo 
– pałacowego. Świetna alternatywa dla tych, 
którzy chcą odpocząć od zgiełku ulic i natłoku 
muzeów. Dodatkową atrakcją są nauki survivalowe  
i zabawy integracyjne, np. budowanie namiotów.  W 
programie: 

Dzień 1 
•	 Zwiedzanie z Bydgoszczy z przewodnikiem 
•	 Wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu 
•	 Spacer parkami do Ogrodu Botanicznego, 

zwiedzanie 
•	 Obiadokolacja 
•	 Nocleg w Centrum 

Edukacji Ekologicznej w 
Myślęcinku

•	 Ognisko, nauki 
survivalowe

Dzień 2 
•	 Śniadanie 
•	 Zajęcia z ekologii/ survival 
•	 Spacer po Myślęcinku  

i parku botanicznym 
•	 Przejazd do Ostromecka, 

zwiedzanie kompleksu pałacowo – parkowego 

Cena: 150 zł/osoba 

Zanim wybierzecie swoją wycieczkę…
nasze oferty są adresowane do różnych grup 
wiekowych i zainteresowań. 

Możecie skorzystać z gotowej propozycji lub stworzyć 
własną kombinację  kilku z nich.  Wycenimy ją 
specjalnie dla Was. 
Każda z wycieczek jest skalkulowana na min. 40 
uczestników.  Zawiera w cenie wymienione atrakcje, 
opiekę przewodnika od początku do końca trwania 
programu i ubezpieczenie turystyczne.  Cena nie 
zawiera kosztów transportu z miejsca Waszego 
zamieszkania. 

Tajemnice Enigmy
Rok 2015 jest rokiem Mariana Rejewskiego, 
bydgoszczanina i kryptologa, który złamał kod Enigmy. 
Podczas tej wycieczki poznacie nie tylko tajemnice 
kryptologii, ale sami będziecie mogli zabawić się  
w łamanie szyfrów! W programie:
•	 Wizyta w Exploseum, lekcja muzealna 
•	 Gra miejska związana z rozszyfrowaniem kodu 

Enigmy przez Mariana Rejewskiego 
•	 Obiad z napojem
•	 Rejs tramwajem wodnym 
•	 Wizyta w Muzeum Fotografii 

Cena: 65 zł/osoba 
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