
 

Trasa: Toruń –  Wielka Nieszawka – Macikowo – Podzamek 
Golubski – Toruń… 121 km. 

 

           Termin: 21 czerwca 2018 (czwartek)  

              Koszt - Cena 70 zł.                Ilość osób - do 40 
 

• Wyjazd godz. 09:00 z parkingu koło kościoła ul. Bażyńskich 
• Godz. 09:30 - 10:30  
     Wielka Nieszawka - Olenderski Park Etnograficzny (dojazd 13 km) 
• W podtoruńskiej Wielkiej Nieszawce  powstaje park etnograficzny poświęcony Mennonitom 

i Olędrom. Będzie to pierwsze tego typu miejsce zarówno w Polsce, jak i Europie. Składa 
się z drewnianych domów liczących co najmniej 200 lat, przeniesionych do Nieszawki z 
różnych miejscowości położonych w Dolinie Wisły.  

• Godz.11:30 - 15:30 - Macikowo - Wioska Ziołowa (dojazd 61,5 km)   
We wsi Macikowo powstała wioska tematyczna, której głównym tematem są zioła i ich 
zastosowania. 
  Program pobytu w wiosce:          

             - powitanie grupy, przedstawienie legendy powstania wioski tematycznej 
            - degustacja herbatek ziołowych, ciasteczek lawendowych, można będzie wypić  
              kawę, wodę mineralną oraz herbatę + dwa rodzaje ciasta (swojska drożdżówka, 
              szary piernik). Podane na szwedzkim stole. 
           - wyjście do ogrodu, zwiedzanie ''Ziołowego zakątka edukacyjnego'', poznawanie ziół   
              przez dotyk, węch i zapach oraz ich zastosowanie. 
           - warsztaty z decoupage (ozdabianie szkła metodą decoupage), w ozdobionym  
             szkle układanie ikabeny z ziół i kwiatów, wypalanie w drewnie. Każdy wykonaną   
             pracę zabierze ze sobą. 
             Będą też gry i zabawy ruchowe, ''wszystko o ziołach'' (w zależności jak starczy nam  
             czasu).  
             Przewidujemy 4 godziny. 
            - Obiad z dwóch dań. 

 
• Przejazd do miejscowości Podzamek Golubski - Wioska Orzechowa (dojazd 12 km) 

Wieś usytuowana jest u podnóża zamku golubskiego, kiedyś pełniła funkcję tzw. wsi 

służebnej zaopatrując zamek w płody rolne i zwierzynę, utrzymywała również konie. 

Program pobytu w wiosce: 
 

         -  Informacje o wiosce orzechowej, o właściwościach i zastosowaniu orzechów 
         -  Warsztaty z wikliny papierowej 
         -  Warsztaty wykonywania biżuterii i korali orzechowych 
         -  Kawa i ciasto 

 
Czas trwania wizyty w wiosce – około 2 godzin. 
 

• Powrót do Torunia. 
 

 

 


