
Termin: kwiecień - czerwiec 2023
Program wraz z propozycją godzin:

09.30-12.30 - warsztat rękodzielniczy/ zwiedzanie toruńskiej starówki z
przewodnikiem
 * Warsztat rękodzielniczy: "Ręcznie robiona pamiątka z Torunia" - w trakcie
warsztatu uczestnicy wszystkimi zmysłami poznają wybrane toruńskie legendy  oraz
wykonują własnoręcznie rękodzieło inspirowane Toruniem (np. piernikowe
mydełko, sojowa zawieszka zapachowa, świeca żelowa)
*Zwiedzanie toruńskiej starówki z Przewodnikiem. Nieszablonowe zwiedzanie
toruńskiej starówki "Śladami toruńskich legend". W trakcie zwiedzania uczestnicy
zobaczą na żywo najbardziej charakterystyczne miejsca nawiązujące do legend
toruńskich, np. Fontannę Flisaka, Krzywą Wieżę, Pomnik Mikołaja Kopernika itp.

13.00 - 13.40- obiad (drugie danie) w restauracji na toruńskiej starówce
od 13.40 - czas wolny. Możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć, kupienia pierników
itp.

Cena: 
89zł/ osoba
1 Opiekun na 15 dzieci - gratis

Cena obejmuje: udział w warsztacie rękodzielniczym pod okiem doświadczonego
trenera/ rękodzielnika, zwiedzanie toruńskiej starówki z licencjonowanym
przewodnikiem, obiad (drugie danie) w restauracji.
Cena nie obejmuje transportu i ubezpieczenia NNW.   

WYCIECZKA DO TORUNIA
 
 



Warsztat rękodzielniczy
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)

 

przeniesiecie się w świat toruńskich legend.  Dowiecie się skąd wziął się
tak charakterystyczny kształt popularnych na całym świecie Katarzynek i
jakie są tajemnicze składniki najsłynniejszych toruńskich pierników! 
będziecie poznawać legendy wszystkimi zmysłami - zobaczycie,
powąchacie i dotkniecie wszystkich tradycyjnych piernikowych przypraw!
własnoręcznie wykonacie niepowtarzalne rękodzieło inspirowane
Toruniem!
spędzicie miło czas w wyjątkowej atmosferze 

 

Dzięki udziałowi w warsztatach:

      przy dźwiękach średniowiecznej muzyki!

 Piernikowa świeca żelowa
Technika: praca z parafiną w żelu.
Opis: Świeca żelowa wykonana w szklanym słoiku z
piernikową kompozycją zapachową i zatopionymi
dodatkami, m.in. laską cynamonu, gwiazdką anyżu,
pomarańczxami.

Sojowa zawieszka zapachowa 

Technika: praca z woskiem sojowym.
Opis: Wisząca dekoracja zapachowa, tzw. tabliczka
florencka wykonana z naturalnego, bezpiecznego
wosku sojowego z kompozycją zapachową i
dodatkami, m.in. laską cynamonu, gwiazdką anyżu,
goździkami.

Glicerynowe mydełka 
Technika: praca z naturalną bazą mydlaną.
Opis: Naturalne, glicerynowe mydełka pachnące
przyprawami korzennymi i ozdobione brokatem.
Dzieci samodzielnie tworzą kompozycje zapachowe i
pakują mydełka.


