
przyjazdem?
Przed przyjazdem do Torunia dobrze jest zapla-
nować, co chcielibyśmy zobaczyć. W tym celu 
warto odwiedzić stronę www.visittorun.com, na 
której znaleźć można informacje o atrakcjach 
turystycznych i ich dostępności. Możemy tam tak-
że pobrać proponowaną trasę zwiedzania starów-
ki wraz z przewodnikiem audio (mp3). Będąc już  
w Toruniu dobrym pomysłem jest odwiedzenie 
biura Ośrodka Informacji Turystycznej, który 
mieści się przy Rynku Staromiejskim 25. Znajdzie-
my tam darmowe foldery i mapki, otrzymamy 
także fachową pomoc i inspirację do zwiedzania. 

Co warto wiedzieć przed

Toruń to setki obiektów noclegowych. W mieście 
dostępnych jest ich ponad 400. Są to nie tylko 
hotele i hostele, ale również apartamenty, 
schronisko oraz kemping. Większość z tych miejsc 
zlokalizowana jest na terenie Starego Miasta.

Gdzie się zatrzymać?

Gdzie zjeść?
Toruńska starówka obfituje w lokale gastronomiczne 
serwujące tradycyjną kuchnię polską lub przygoto-
wujące dania z innych zakątków świata. Na gości 
czekają też liczne kawiarnie, cukiernie oraz lodziarnie.

Po południu warto wybrać się do kawiarni i spró-
bować tutejszego Piernikacino.

Pełną ofertę turystyczną Torunia znajdziesz 
na stronie: www.visittorun.com.

Wiele obiektów mieści się w zabytkowych 
kamienicach, których wnętrza często ozda-
biają średniowieczne malowidła.

Będąc w Toruniu niemal nie sposób nie natknąć się na 
pierniki – szyldy informujące o możliwości kupna 
toruńskich specjałów znaleźć można na prawie każdej 
ulicy Starego Miasta. Nic w tym dziwnego, wszak 
Toruń już od średniowiecza słynie z korzennych wy-
pieków. Można je nabyć w jednym z licznych 
„piernikowych” sklepów, bądź też stworzyć własne 
biorąc udział w muzealnych warsztatach. Warto także 
spróbować dań podawanych z sosem piernikowym, 
które serwują toruńskie restauracje.

Co zjeść?

Miejski transport w Toruniu to nie tylko autobusy,   
ale także tramwaje, które po raz pierwszy na uli- 
ce miasta wyjechały blisko 130 lat temu. Bilet 
można nabyć w biletomatach w pojazdach lub za 
pomocą smartfona przez aplikację. Przed podróżą 
warto zapoznać się z mapą komunikacji miejskiej 
na stronie www.visittorun.com. Toruń posia-      
da dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych.  
Po mieście można poruszać się korzystając z sy-
stemu rowerów miejskich Torvelo lub z ele-
ktrycznych hulajnóg sieci Blinkee.city oraz Logo.

Jak się przemieszczać?

   #JesteśmyGotowi

#TorunIsReady
„Toruń ozdobnymi budowlami i pokryciem ceglanych dachówek tak cudownie jaśnieje, że niewiele miast może   
mu dorównać pięknością i wspaniałością” – tak pisał Jan Długosz w jednej ze swych kronik i choć wieków od tam-
tej pory minęło już kilka, to stwierdzenie to wciąż jest aktualne! Wspaniała atmosfera, liczne zabytki i kawał 
historii stanowi o wyjątkowości Torunia. Potwierdza ją również wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
oraz to, że co roku odwiedzany jest przez miliony turystów. Multum atrakcji może przyprawić o zawrót głowy.  
Żeby nie stracić równowagi i odnaleźć się w tej 
turystycznej bajce przygotowaliśmy kilka podpowiedzi, 
jak miło spędzić czas w słynnym grodzie Kopernika.

Planując podróż samochodem musimy pamiętać      
o ograniczonym ruchu pojazdów w obrębie 
Starego Miasta. Opłaty za parkowanie pobiera-
ne są od pn. do pt. w godz. 8:00-18:00.

Samochodem

Autobusem

Dworzec Autobusowy zlokalizowany jest przy 
północno-wschodniej granicy starówki. Dla 
rozprostowania kości po podróży proponujemy 
krótki spacer na Rynek Staromiejski. Prefe-
rujący szybszy transport znajdą przy dworcu 
postój taksówek oraz stację roweru miejskiego.

W Toruniu znajduje się kilka stacji kolejowych. 
Główna mieści się na lewym brzegu Wisły. 
Podróż do centrum komunikacją miejską potrwa 
około 5-10 minut, dostarczając przy tym 
niezapomnianych widoków na Stare Miasto.

Pociągiem

Jak dotrzeć do Torunia?

l Szukając najlepszego kadru do upamiętnienia 
swojego „wypadu” do grodu Kopernika warto udać 
się na Kępę Bazarową.

l Robiąc zakupy na starówce warto rozejrzeć się po 
sklepie – kilkusetletnie freski lub malowidła  
zdobią niejedną ścianę czy strop.

Lokals poleca: 

l Chcąc odpocząć od zgiełku miasta, wystarczy 
przenieść się na wieś – w tym przypadku do leżące-
go przy Starym Mieście Skansenu.

Bezpieczny city break

TORUŃ



Gdy już dotrzesz do Torunia, przygodę z tym miastem 
zacząć możesz od spaceru romantycznymi ulicz-   
kami Starego Miasta. Znajdziesz tu miejsca, w których 
odpoczniesz po podróży – bądź to w klimatycznych 
restauracjach, bądź w przytulnych kawiarniach. 
Szukający aktywniejszego wypoczynku mogą z kolei 
wybrać się na wieczorny spacer na drugą stronę 
Wisły. Przekraczając most drogowy dotrzemy               
w pobliże tarasu widokowego, który szczególnie po 
zachodzie słońca oferuje wspaniały widok na gotycką 
panoramę. Wieczór można również spędzić na poszu-
kiwaniu rozrywki. W Toruniu o nią nie trudno. Na 
starówce znaleźć można dziesiątki klubów i pubów ze 
świetną atmosferą – idealnych na weekend.

Popołudnie relaksacyjne

(2,5 godz.)
lub pełne wrażeń

Zwiedzanie Starego Miasta

Poszukiwanie smacznego śniadania lub porannej 
kawy najlepiej zacząć na starówce. Tutejsze 
restauracje dysponują bogatą ofertą śniadaniową.   
Zaraz potem można ruszyć szlakiem gotyckiej 
zabudowy. Spacer polecamy rozpocząć od Rynku 
Staromiejskiego, gdzie znajdziemy monumen-
talny średniowieczny Ratusz. W jego sąsiedztwie 
łatwo dostrzec słynnego astronoma. To pomnik 
Mikołaja Kopernika – najznamienitszego 
obywatela miasta, urodzonego tu w 1473 roku.

Stąd pokierować możemy się w stronę Rynku 
Nowomiejskiego, przy którym znajdziemy piękny 
gotycki kościół św. Jakuba, albo wzdłuż ul. Przed-
zamcze mijając przy okazji figurkę toruńskiego 
smoka, z którym wiąże się ciekawa legenda. Kolej-
ną częścią trasy może być spacer główną ulicą 
starówki – Szeroką, która doprowadzi nas do zna-
nego już miejsca – pomnika Mikołaja Kopernika.

(3 godz.)

Swoje dalsze kroki warto pokierować wzdłuż ulicy 
Żeglarskiej. Dotrzemy nią do największego i naj-
starszego budynku na Starym Mieście – katedry 
śś. Janów. To tu Kopernik został ochrzczony, tu 
również znajduje się największy średniowieczny 
dzwon w Polsce. Dom Mikołaja Kopernika dzieli 
od katedry zaledwie 200 metrów. To w  tym 
miejscu Mikołaj Kopernik miał przyjść na świat.

Skręcając z ul. Kopernika w ul. Ducha Św. dojdzie-
my do średniowiecznych murów miasta i bramy 
Klasztornej. Tuż obok chyli się ku ziemi słynna to-
ruńska Krzywa Wieża. Idąc wzdłuż murów 
obronnych mijać będziemy kolejne baszty i bramy, 
dotrzemy też do ruin Zamku Krzyżackiego.

Gotyk na dotyk.

Stąd możemy wybrać się w drogę powrotną na 
Stare Miasto. Trzymając się ul. Bydgoskiej będzie-
my mijać niezwykłą zabudowę szachulcową oraz 
Ogród Zoobotaniczny, w którym warto się za-
trzymać. Jego początki sięgają końca XVIII w. Dziś, 
wśród tamtejszej zieleni zobaczyć możemy cieka-
we gatunki roślin i zwierząt. Z tego miejsca łatwo 
dostrzec już monumentalną toruńską katedrę. 

Spacer po
Bydgoskim Przedmieściu
(3 godz.)
Od zachodu ze Starym Miastem sąsiaduje Bydgo-
skie Przedmieście, gdzie znajdziemy liczne przy-
kłady architektury XIX-wiecznej i międzywojennej 
– szczególnie na ul. Mickiewicza. Skręcając z niej 
w lewo, w jedną z odchodzących uliczek, doj-
dziemy do największego i najstarszego toruńskie-
go parku, znajdującego się przy ul. Bydgoskiej.

Zwiedzanie XIX-
-wiecznych fortyfikacji
(2 godz.)
Toruń to nie tylko gotyk i Stare Miasto. Nie każdy 
wie, że w XIX-wieku miasto stanowiło nowo-
czesną twierdzę. W jej skład wchodziło kilkanaś-
cie dużych fortyfikacji tworzących pierścień 
obronny dookoła ówczesnego Torunia. Niektóre   
z fortyfikacji są udostępnione do zwiedzania. 

Na końcu ul. Chrobrego zwiedzić możemy jeden    
z głównych fortów artyleryjskich – Fort IV, stano-
wiący doskonały przykład architektury obronnej 
sprzed 150 lat. Dla podróżujących w to miejsce 
samochodem droga z centrum miasta zajmie 
zaledwie kilka minut. Można tu dotrzeć też komu-
nikacją miejską. Jeśli chcemy, aby nasze zwie-
dzanie było naprawdę niezapomniane polecamy 
wybrać się tu w godzinach wieczornych i zwiedzić 
fort z przewodnikiem, w blasku pochodni.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji to teraz jest dobry 
czas na wybranie się do któregoś z muzeów piernika.  
Wszystkie oferują specjalne warsztaty, na których 
dowiemy się czegoś na temat historii piernikarstwa, 
odkryjemy dawne oraz współczesne przepisy, a prze-
de wszystkim stworzymy własny i niepowtarzalny 
wypiek zgodnie z dawną sztuką. Na starówce działa-
ło kiedyś kilka fabryk produkujących pierniki. W je-
dnej z nich znajduje się dziś interaktywne muzeum. 
Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się także w pierni-
ki w którymś ze sklepów sprzedających te specjały.

LUB

(1,5 godz.)
Miejsce, w którym starówka styka się z wodami królo-
wej polskich rzek to Bulwar Filadelfijski. Ciągną-      
ce się ponad1,5 km nabrzeże stanowi świetny deptak 
do realizacji spokojnych spacerów. Nieopodal 
zacumowanych barek restauracyjnych znajdziemy 
taras stojący w miejscu przyczółka dawnej drewnianej 
przeprawy przez Wisłę, która spięła oba brzegi już     
w 1500 r. W sezonie turystycznym przy nabrzeżu cu-
muje statek wycieczkowy, który może zabrać nas        
w 45-minutowy rejs, wzdłuż murów Starego Miasta.

Warsztaty piernikarskie
(2,5 godz.)

Na Bulwarze Filadelfijskim

Toruń to miasto o wyjątkowej aurze, która 
sprawia, że kto do niego raz zawitał,             
będzie chciał tu jeszcze wrócić. To miasto wie-
kowej historii, mocy atrakcji oraz pięknej 
zabudowy. To również ośrodek nauki i kultury. 
Tego wszystkiego nie sposób doświadczyć        
w jeden weekend, dlatego wraz z Kopernikiem 
zachęcamy do pozostania tu dłużej.

Opracowanie: Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

Dzień pierwszy

PIĄTEK
Dzień drugi

SOBOTA
Dzień trzeci

NIEDZIELA


