
Rekreacja

Basen w Copernicus Toruo 

Hotel

Ul. Bulwar Filadelfijski 11

+ 48 517 831 316

Bilet Normalny Basen*1h+ 7,5 zł

Bilet Normalny Basen Dzienny bez limitu 15 zł

Bilet Normalny Basen z sauną *1h+ 10 zł

Bilet Normalny Basen z sauną Dzienny bez limitu 20  zł

Bilet Ulgowy *1h+ 3 zł

Bilet Ulgowy Dzienny bez limitu 6 zł

Centrum Kreatywności 

Bricks4Kidz

ul. Grudziądzka 110-114, 87-

100 Toruo

504 913 365

Jednorazowe zajęcia organizowane w dniach 22-23.04.2017 w Centrum Kreatywności 

Bricks4Kidz:

Robotyka dla Juniora – cena regularna 30 zł / cena po rabacie 15 zł

Buduję i Wiem – cena regularna 30 zł / cena po rabacie 15 zł

Młody Robotyk – cena regularna 40 zł / cena po rabacie 20 zł

Pakiet pierwszego pakietu 6 zajęd w w Centrum Kreatywności Bricks4Kidz:

Robotyka dla Juniora – cena regularna 150 zł / cena po rabacie 75 zł

Przedszkolaki Legolaki – cena regularna 125 zł / cena po rabacie 62,5 zł

Buduję i Wiem – cena regularna 125 zł / cena po rabacie 62,5 zł

Młody Robotyk – cena regularna 200 zł / cena po rabacie 100 z

Centrum Sportu i Rekreacji 

Olender w Wielkiej 

Nieszawce

Wielka Nieszawka, ul. 

Toruoska 34/40, 87-165 

Cierpice

56 622 06 06, kom. 519 647 

349

Kręgielnia CSiR Olender: 50% rabatu na grę w kręgle:

– w piątek: 3,50 zł zamiast 7 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym torze lub 20 zł 

zamiast 40 zł za godzinę gry na jednym torze

– w weekend: 4 zł zamiast 8 zł za jednorazową grę (10 rzutów) na jednym torze lub 24,50 zł 

za godzinę gry na jednym torze

50% rabatu na grę w bilard: 7 zł za godzinę gry

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

Centrum wspinaczkowe 

GATO

ul. Bema 23/29

882 144 515

Bilet rodzinny 2+2 cena 45 zł -50% = 22,50 zł

Bilet rodzinny 2+1 cena 38 zł -50% = 19 zł

Bilet normalny 21 zł – 50% = 10,50 zł

Escape room Wejdź i Wyjdź

ul. Jęczmienna 13, Toruo

Tel.: 531-721-223

Wejście dla grup 2-5 osób z obniżka - 50% - 99 zł na 50 zł.

Fabryka Formy Toruo

klub fitness

ul. Żółkiewskiego 15 , 

email: torun@fabryka-

formy.pl

nr tel: 56 6903869

50% zniżki na trening personalny

cena przed rabatem: 100zł - cena po rabacie: 50zł

50% zniżki na pierwszy miesiąc członkostwa w klubie Fabryka Formy Toruo (przy podpisaniu 

umowy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia)

cena przed rabatem:127zł - cena po rabacie: 63,50zł

50% zniżki na konsultacje dietetyczną z analizą składu ciała

cena przed rabatem:100zł - cena po rabacie: 50zł
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Rekreacja

Galileusz

Szosa Lubicka 168 D,

608-384-743

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat – w skład których wchodzą:

zajęcia doświadczalne z chemii i fizyki/ zajęcia z informatyki (tworzenie gier) / zajęcia z 

języka angielskiego / zajęcia z matematyki,

–  cena regularna za 1 godzinę 35 zł- cena po z rabatem 17,50

Urodziny dla dzieci – tematy pakietów urodzinowych:

Pogromcy mitów/ Młody detektyw/ Galaktyczni komandosi/ Salon urody (dla dziewcząt)

– lub wybrany temat w/g scenariusza klienta.

Cena regularna za 120 minut dobrej zabawy –  300 zł – cena z rabatem 150 zł

Organizacja urodzin w sobotę 14.10.2017r. i niedzielę 15.10.2017 r. w godz. od 11.00-13.00

Korepetycje z matematyki dla uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły 

średniej. Przygotowujemy do egzaminów poprawkowych, sprawdzianów, egzaminu 

gimnazjalnego i maturalnego.

Cena regularna za 60 minut zajęd 35 zł. - Cena z  rabatem 17,50

Obowiązują rezerwacje telefoniczne. Prosimy o wcześniejszy kontakt: 608-384-743

Ice School – nauka jazdy na 

łyżwach

ul. Bema 18/71

535 716 741

50% na Zajęcia grupowe 25 zł/os – po rabacie 12,50 zł/os

Zajęcia grupowe odbywają się w sobotę o godz. 18:00 oraz w niedzielę o godz. 10:00 na 

lodowisku Tor-Tor

Ice‘n’Roll

ul. Ugory 11a,

tel. 882 049 682

Grupowa lekcja nauki jazdy na rolkach: cena przed: 25 zł cena po: 12,50 zł

Indywidualna lekcja nauki jazdy na rolkach, cena przed 50 zł, cena po 25 zł

Wypożyczenie sprzętu: rolki + kask, cena przed 10 zł, cena po 5 zł

Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca w grupie lub indywidualną rezerwację: tel. 882 

049 68.

KART & LASER PLACE – 

GOKARTY I LASEROWY 

PAINTBALL

ul. BRONIEWSKIEGO 90

(5. POZIOM PARKINGU CH 

TORUO PLAZA)

+48 508 861 100

Pierwsza gra 15 min w laserowy paintball dla 1 osoby:

7,5 zł zamiast 15 zł (piątek)

10 zł zamiast 20 zł (sobota-niedziela)

Druga gra 15 min w laserowy paintball dla 1 osoby:

5 zł zamiast 10 zł (piątek)

7,5 zł zamiast 20 zł (sobota-niedziela)

Trzecia gra 15 min w laserowy paintball dla 1 osoby:

5 zł zamiast 10 zł (piątek)

7,5 zł zamiast 20 zł (sobota-niedziela)

KIDS ART.

ul. Antoniego Antczaka 40/3

tel. 515170020

Jednorazowy udział w zajęciach plastycznych , w uzgodnionym wcześniej telefonicznie 

terminie, można umawiad się na zajęcia w dniach 22-24.04.2017. Termin realizacji 

jednorazowych zajęd: do kooca czerwca 2017. Cena przed rabatem 25 zł, po rabacie 12,50 zł

Korty tenisowe w Copernicus 

Toruo Hotel

Ul. Bulwar Filadelfijski 11

KORTY TENISOWE  *1h + 12,5 zł /2os

konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna 517 831 316

Lodowisko TOR-TOR MOSiR

Adres: gen. Józefa Bema 

23/29, 

87-100 Toruo

50% za wejście na ślizgawkę w sobotę 22 kwietnia w godzinach 16.45-17.35

2



Rekreacja

Mini aquapark MOSiR

Ul. gen. Józefa Hallera 79

Tel:56 651 38 56

50% za dwugodzinne wejście do aquaparku

Open The Door

ul. Piekary 11/1

731-325-253

50% rabatu dotyczy rozgrywki dla minimum 5 osób w:

– POKOJU PODRÓŻNIKA – 5 osób / 100 zł – 50% = 50zł

– POKOJU  KOLEKCJONER TWARZY – 5 osób / 140 zł – 50% = 70zł

– NAWIEDZONYM HOTELU – 5 osób / 140 zł – 50% = 70zł

– PIERNIKOWEJ CHACIE – 5 osób / 140 zł – 50% = 70zł

Pracownia Witraży Intek-Art. 

Sławomir Intek ul. Szewska 8

602 272 005, 696 805 173

 JAK   POWSTAJE   WITRAŻ ” Poznamy  historię  oraz  zapomniane  techniki 

średniowiecznego warsztatu witrażowego.

(czas: około 60 minut, grupa maksymalnie 16 osób)

–  piątek     13.10.2017   godz. 12.00,  14.00,  16.00

–  sobota    14.10.2017   godz. 10.30,  12,00,  13.30

–  niedziela  15.10.2017   godz. 10.30,  12.00,  13.30

–  ceny biletów 10,00 zł ( t.j. 50% ceny regularnej)

konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie: 602 272 005

Rolkowisko Speedrock,

ul. Polna 146b

wejście normalne 5 zł zamiast 10 zł za jedną osobę/50min.

wejście rodzinne (minimum 3 osoby) 4 zł zamiast 8 zł za osobę/50min.

wypożyczenie rolek 2,5 zł zamiast 5 zł

wypożyczenie kasku 1 zł zamiast 2 zł

Virtual Cube – salon 

wirtualnych gier

ul. Kościuszki 56/2

533 612 614

Seans wirtualnej rzeczywistości 60 minut na 1 stanowisku: 19 zł 

Seans wirtualnej rzeczywistości 90 minut na 1 stanowisku: 29 zł

Seans wirtualnej rzeczywistości 60 minut na 2 stanowiskach: 38 zł

Seans wirtualnej rzeczywistości 90 minut na 2 stanowiskach: 58 zł 

Seans wirtualnej rzeczywistości 60 minut na 3 stanowiskach: 57 zł 

Seans wirtualnej rzeczywistości 90 minut na 3 stanowiskach: 87 zł 

* możliwośd gry równoczesnej oraz wspólnej w tytuły umożliwiające rozgrywkę multiplayer
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