
KULTURA więcej informacji na ww.torunzapolceny.pl

Teatr „Baj Pomorski”
ul. Piernikarska 9
87-100 Toruń
56 652 24 24

Warsztaty muzyczne 20.04.2018 godz. 10:00-10:45, grupa 
15 osób, wiek 8-12 lat, 5zł/os (przed rabatem 10zł/os)
Warsztaty muzyczne 20.04.2018 godz. 11:15-12:00, grupa 
15 osób, wiek 8-12 lat, 5zł/os (przed rabatem 10zł/os)

Biuro Przewodnickie Piernikowa Chatka
ul. Witkowskiego 12 a/ 15 , 87-100 Toruń
Tel.606 725 835
www.piernikowa-chatka.pl

Pakiet: warsztaty piernikarskie i spacer z przewodnikiem

Warsztaty wypieku pierników dawnych – W XVII – wiecznej 
scenerii dawnego warsztatu piernikarskiego każdy z Gości 
pozna tajniki wypieku tego wyjątkowego smakołyku, usłyszy
toruńskie legendy i pod okiem mistrzów piernikarskich 
wykona własnoręcznie pamiątkowy piernik na tradycyjnych 
drewnianych formach.

Wydawnictwa:„Legendy toruńskie” cena regularna: 6zł, cena
promocyjna 3zł

„Pierniki – przepisy, historia” cena regularna: 6zł, cena 
promocyjna 3zł

„Przewodnik dla dzieci Z Sakiewką po Toruniu” cena

regularna: 6zł, cena promocyjna 3zł

Gra miejska – Odkrywcy toruńskich tajemnic

Gra miejska – Z Sakiewką po Toruniu

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI
Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń,
Tel. 516 277 831

Zwiedzanie budynku Centrum w dniu:
Sobota (21 kwietnia) godz. 10.00, 11.00 i 12.00

Zwiedzanie w grupach min. 20-osobowych. Zwiedzanie trwa
30-45 min.
Cena standardowa: 5 zł

Cena po rabacie: 2 zł 50 gr

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
tel. +48 56 655 49 39

Bilety na imprezy organizowane w Dworze Artusa 
(dotyczy wydarzeń których organizatorem jest CK Dwór
Artusa – pula biletów na wydarzenia ograniczona – po 
50 biletów na każde wydarzenie). Bilety w promocyjnej 
cenie można kupować TYLKO w trakcie weekendu 
Toruń za pół ceny (od piątku 20.04 g. 16:00 do 
niedzieli 22.04 g. 23:59).

21.04 g. 18:30 – Oprowadzanie po Dworze Artusa (za 
pół ceny) (5 zł normalny 2 zł ulgowy), zamiast 10 i 5 – 
kasa czynna na godzinę przed wydarzeniem

22.04 g. 16:00 – Oprowadzanie po Dworze Artusa (za 
pół ceny) (5 zł normalny 2 zł ulgowy), zamiast 10 i 5 – 
kasa czynna na godzinę przed wydarzeniem

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń
tel. 0 56 610 97 18

W ramach akcji Toruń za pół ceny zapraszamy na 
zwiedzanie aktualnych wystaw CSW w cenie niższej o 
połowę

Proponujemy:
 Bilet normalny na jedną wystawę – 4 zł (przed rabatem 8 
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zł)
 Bilet ulgowy na jedną wystawę – 2,5 zł (przed rabatem 5 
zł)
 Bilet normalny na wszystkie wystawy – 6 zł (przed rabatem 
12 zł)
 Bilet ulgowy na wszystkie wystawy – 4 zł (przed rabatem 8 
zł)

Dom Legend Toruńskich
ul.  Szeroka 35
(56) 621 07 14 

Wstęp na widowisko artystyczne „Pokaz legend 
toruńskich”

bilety dla dzieci 50% taniej

bilety dla studentów 50% taniej

bilety dla seniorów 50% taniej

Oferta przeznaczona jest tylko dla gości indywidualnych. 
(Nie dotyczy grup zorganizowanych).

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego
Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach
tel. kontaktowy (koordynator zwiedzania – Agnieszka 
Górska-Pułkownik) 603 750 220 w godz.10-16 

Terminy:
• 04.2018 godz. 18:00 

• 04.2018 godz. 12:00 

• 04.2018 godz. 12:00 

Wycieczka obejmuje zwiedzanie Obserwatorium z 
przewodnikiem wraz z obserwacjami wieczornego nieba 
(piątek) albo Słońca (sobota, niedziela), przy czym 
obserwacje nie odbędą się przy złej pogodzie 
obserwacyjnej.

Ceny biletów podczas trwania akcji:

– bilet normalny: 10 zł zamiast 20 zł

– bilet ulgowy (szkolny, studencki, posiadacze Karty 
Absolwenta UMK): 8 zł zamiast 15 zł

Zbiórka uczestników o godz. 17:40 (pt) /11:40 (sb, nd) na 
parkingu Centrum Astronomii, bilety do nabycia na miejscu 
u przewodników przed rozpoczęciem zwiedzania.

Galeria Sztuki Wozownia 

ul. Rabiańska 20 (wejście od ul. Ducha Św. 6), 
87-100 Toruń
56 622 63 39

Bezpłatny wstęp na aktualne wystawy:
Artur Trojanowski „W poczuciu kresu”
Izabela Łapińska „Obraz kliniczny”
Tomasz Rogaliński „To, czego się boisz”
Emilia Maryniak „I Will Tell You a Tale and the Tale Will Be 
Long”

Gildia Przygód na zamku Dybów w Toruniu
Ul. Dybowska 10-12, 87-100 Toruń 

575-145-800 

50% rabatu na wybrane stanowisko stałe na zamku 
Dybów w Toruniu: tor łuczniczy, stanowisko rzutowe, 
stanowisko bezpiecznej broni, przebieralnia, gry i 
zabawy plebejskie
Cena za jedno stanowisko przed: 5 zł
Cena za jedno stanowisko po: 2,5 zł

50% na rejsy łodzią z Bulwaru Filadelfijskiego na zamek 
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Dybów lub z Zamku Dybów na Bulwar Filadelfijski.
Cena za przejazd przed: 9 zł/7 zł ulgowy, cena za przejazd 
po: 4,5 zł/3,5 zł ulgowy
50% na godzinny rejs łodzią flisaczą po Wiśle.
Cena za przejazd przed: 20 zł/15 zł ulgowy, cena za 
przejazd po: 10 zł/7,5 zł ulgowy

Impresariat ADRIA

CKK Jordanki
aleja Solidarności 1-3,
87-100 Toruń 

Bilet na spektakl komediowy LUDZIE INTELIGENTNI 
(w dniu 21.04.2018, godz. 17:00 i 20:00, CKK 
Jordanki) w trzech wariantach cenowych 
(uzaleźnionych od rodzaju miejsca).

Zakupu biletów można dokonać na stronie www.adria-art.pl,
wpisując kod promocyjny: TORUNZAPOLCENY

Opcja 1.
120zł na 60zł
Limit: 30 sztuk
Opcja 2.
95zł na 47,50zł
Limit: 30 sztuk
Opcja 3.
60zł na 30zł
Limit: 30 sztuk

Koncert zespołu Musica Graciana

CKK Jordanki
aleja Solidarności 1-3,
87-100 Toruń 

Bilety na koncert ‘Pubblicato in Venezia’ zespołu 
Musica Graciana
w CKK Jordanki / Sala Kameralna
21 kwietnia 2018 roku, godz. 18.00
cena przed rabatem: 40 zł, po rabacie 20 zł
liczba promocyjnych biletów ograniczona, decyduje 
kolejność zakupu
promocyjne bilety dostępne wyłącznie w kasie 
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
Musica Graciana: koncert ‘Pubblicato in Venezia’
Muzyka XVII-wiecznej Wenecji na dawnych 
instrumentach 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-
Prüfferowej w Toruniu
Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
tel. centrala: 56/622 80 91 

W ramach akcji Muzeum Etnograficzne przygotowało jeden 
promocyjny bilet w cenie 6 zł  (cena regularna – 14 zł) 
uprawniający do oglądania trzech wystaw. Są to:

1. Park Etnograficzny w centrum Torunia 

2. Wystawa stała „Tajemnice codzienności. 
Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do 
Bałtyku (1850-1950)” 

3. Wystawa czasowa „(Nie)potrzebne, 
(nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy” 

Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1, 

87-100 Toruń
tel. 56 660 56 12 

RATUSZ STAROMIEJSKI
Rynek Staromiejski 1

Ceny biletów (bez wieży ratuszowej):
– bilet normalny: cena normalna 13 zł/cena po rabacie 6,50 
zł
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– bilet ulgowy: cena normalna 9 zł/cena po rabacie 4,50 zł

KAMIENICA POD GWIAZDĄ
Rynek Staromiejski 35

Ceny biletów:
– bilet normalny: cena normalna 10 zł/cena po rabacie 5 zł
– bilet ulgowy: cena normalna 7 zł/cena po rabacie 3,50 zł

MUZEUM HISTORII TORUNIA
Łazienna 16

Ceny biletów na ekspozycje + Księga Toruń 3D – pokaz 
w technice 3D:
– bilet normalny: cena normalna 15 zł/cena po rabacie 7,50 
zł
– bilet ulgowy: cena normalna 11 zł/cena po rabacie 5,50 zł

MUZEUM PODRÓŻNIKÓW IM. TONY’EGO HALIKA 

ul. Franciszkańska 11/13

 Ceny biletów:
– bilet normalny: cena normalna 10 zł/cena po rabacie 5 zł
– bilet ulgowy: cena normalna 7 zł/cena po rabacie 3,50 zł

MUZEUM TORUŃSKIEGO PIERNIKA

Ceny biletów na zwiedzanie ekspozycji:
– normalny: 10 zł normalna/cena po rabacie 5 zł
– ulgowy: 7 zł normalna/cena po rabacie 3,50 zł

BILET DO DWÓCH ODDZIAŁÓW MUZEUM: 

– do Ratusza (oprócz Wieży Ratuszowej) oraz do:

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów (oprócz Księgi 
Toruń 3D)

lub Kamienicy pod Gwiazdą

lub Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika.

– do Muzeum Toruńskiego Piernika (z wyłączeniem 
warsztatów piernikowych) oraz do: 

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów (oprócz Księgi 
Toruń 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum 
Podróżników

Ceny biletów:
– bilet normalny: cena normalna 20 zł/cena po rabacie 10 zł
– bilet ulgowy: cena normalna 13 zł/cena po rabacie 6,50 zł

DWUDNIOWE BILETY WSTĘPU: 

Do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej), Muzeum Historii 
Torunia w Domu Eskenów, Muzeum Podróżników, 
Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika 
(bez warsztatów piernikowych):

Ceny biletów:



– bilet normalny: cena normalna 40 zł/cena po rabacie 20 zł
– bilet ulgowy: cena normalna 30 zł/cena po rabacie 15 zł

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK  Plac 
Rapackiego 2, 87-100 Toruń
tel. 56 62 249 26, fax. 56 62 282 28,

Nasza oferta to 2 godzinne zwiedzanie Torunia z 
licencjonowanym przewodnikiem miejskim. KOSZT od 
osoby dorosłej – 6 zł, dzieci w wieku szkolnym – 3 
złote.

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet reklamowy/plan starówki, 
folder  PTTK oraz pamiątkowy bilet z nazwą akcji i logo 
PTTK/

ZAPRASZAMY:

– piątek 20.04.18– w godz. 16.00 – 18.00 – spotkanie 
BORT PTTK Plac Rapackiego 2

– sobota 21.04.18 – w godz. 12.00 – 14.00 – spotkanie 
BORT  PTTK Plac Rapackiego 2   

– niedziela 22.04.18– w godz. 12.00-14.00 – spotkanie 
przy Flisaku

  Obowiązuje rezerwacja  telefoniczna -56 622-49-26 lub 
elektroniczna  biuro.om@pttk.torun.pl  do dnia 
18.04.2018 do godz. 15.00

Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Staromiejski 25, 87-100 Toruń
56 621 09 30

Spacer z przewodnikiem dnia 21.04.
Spacer z przewodnikiem dnia 22.04.

Cena biletów: 8 zł normalny, 6 zł ulgowy (dzieci do lat 7 
bezpłatnie)

Po rabacie 50%: 4 zł bilet normalny, 3 zł – ulgowy

rezerwacji można dokonać on-line pod adresem: 
http://www.visittorun.com/sklep

Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła
ul. Królowej Jadwigi 24, Toruń
tel. 725 011 050 

Bilet wstępu na warsztaty tworzenia piernika 
historycznego – goście indywidualni, bilety normalne. 
Cena regularna: 15 zł, CENA PO RABACIE: 7,50 zł 

Bilet wstępu na warsztaty tworzenia piernika historycznego 
– goście indywidualni, bilety ulgowe (dzieci, młodzeż 
szkolna, studenci). Cena regularna: 10 zł, CENA PO 
RABACIE: 5 zł
Pierniki dekoracyjne i paczki pierników jadalnych z 
Toruńskiej Manufaktury Piernika sprzedawane w sklepiku 
Piernikarni. Cena regularna: 16 zł, CENA PO RABACIE: 8 
zł.

Centrum Popularyzacji Kosmosu
ul. Franciszkańska 15 – 21
87 – 100 Toruń
tel. 56 622 50 66 

Do wiosennej edycji akcji „Toruń za pół ceny 2018” 
toruńskie Planetarium zaoferuje bilety wstępu w cenie 
obniżonej o 50% na trzy atrakcje: dwa wybrane seanse 
astronomiczne w sali Planetarium oraz na wystawę 
Geodium.
seans pt. „Cudowna podróż” (dla dzieci)
seans pt. „Makrokosmos”
wystawa interaktywna GEODIUM.
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bilety wstępu na seanse astronomiczne w cenie -50%
(tj. bilet ulgowy 6 zł zamiast 12 zł; bilet normalny 7 zł 
zamiast 14 zł)
bilety wstępu na wystawę interaktywną Geodium w cenie 
-50%
(tj. bilety ulgowy 4 zł zamiast 8 zł; bilet normalny 5 zł 
zamiast 10 zł)

Przewodnickie Centrum Usługowe
ul. Fosa Staromiejska 6 , 

87-100 Toruń
Tel. 56 621 04 22 

Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem do 2 
godz- 130 zł, po rabacie 65 zł

Zwiedzanie Starego Miasta w wersji 3 godz – 180 zł, po 
rabacie 90 zł
Zwiedzanie wybranego obiektu – 110 zł, po rabacie 55 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym do 2 godz – 
230 zł, po rabacie 115 zł
Legendy i opowieści historyczne o Toruniu – 12 zł, po 
rabacie 6 zł
Magnesy pamiątkowe w Sklepie Pamiątki przy Flisaku – 8 
zł, po rabacie 4 zł

Teatr AFISZ

Hotel Bulwar
ul. Bulwar Filadelfijski 18
87-100 Toruń 

-50% bilet na spektakl muzyczno-kabaretowy 
LUDZIOM NA POCIESZENIE

cena po rabacie – 14 zł

informacje: www.teatrafisz.pl, biuro@teatr
Termin i miejsce:
Hotel Bulwar
godzina 17:00
22-04-2018

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
Plac Teatralny 1
87-100 Toruń 

Bilet za pół ceny na spektakl  „#ciemność”, grany 20 
kwietnia 2018r., o godz. 19.00 na Scenie na Zapleczu.
Cena po rabacie: 15 zł
Bilety do kupienia w kasie teatralnej lub  w Biurze 
Obsługi Widza
Liczba biletów ograniczona – decyduje kolejność 
zakupu. 

Biuro Turystyczne Toruń Tourist
ul. Królowej Jadwigi 24/1, Toruń
tel. 56 621 00 12 

Zwiedzanie Toruńskiej Starówki w towarzystwie 
przewodnika – grupa do 10 osób. Cena regularna: 150 
zł/grupa, CENA PO RABACIE: 75 zł/grupa. 

Zwiedzanie Toruńskiej Starówki w towarzystwie 
przewodnika w stroju Mikołaja Kopernika – grupa do 10 
osób. Cena regularna: 230 zł/grupa, CENA PO RABACIE: 
115 zł/grupa.

Zwiedzanie Toruńskiej Starówki w towarzystwie 
przewodnika w stroju Toruńskiej Mieszczki – grupa do 10 
osób. Cena regularna: 230 zł/grupa, CENA PO RABACIE: 
115 zł/grupa.
Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 56 621 
00 12

Toruńscy Partacze
Ul. Chełmińska 11, 87-100 Toruń
Tel. 691 630 883 

Jedyny w Toruniu interaktywny warsztat czerpania 
średniowiecznego papieru- UWAGA, w trakcie 
warsztatów możliwość wygrania biletów na mecze 
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Twardych Pierników
Podpisz dokument jako średniowieczny urzędnik, przystaw 
pieczęć lakową, zobacz jak czerpano papier w 
średniowieczu.

Czas trwania warsztatu: do 60 minut.

Godziny warsztatów:

(sobota) godzina: 12:00, 13:30,

(niedziela) godzina 12:00, 13:30

Preferowana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

Cena regularna 15zł/os cena do akcji 7,5 zł/os.

Pamiątki Toruńskie – magnesy związane z Toruniem. 
Cena regularna 12 zł/sztuka cena do akcji 6 zł/sztuka.

Pamiątki Toruńskie – pocztówki związane z Toruniem. 
Cena regularna 2 zł/sztuka cena do akcji 1 zł/sztuka

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3, 

87-100 Toruń
tel. +48 56 622 88 05 

Bilet na koncert symfoniczny
SYMFONIA PASTORALNA (20.04.2018, godz. 19:00, 
CKK Jordanki)
Limit miejsc 40 szt.;
Cena wyjściowa: 40 zł. Po rabacie: 20 zł;
zakupu można dokonywać od pt. 20.04.2018 godz. 
15:00 w kasie CKK Jordanki (Toruń; Al. Solidarności 1-
3)

Bilet na koncert familijny
SYMFONIKA FAMILIJNA (29.04.2018 , godz. 16:00, CKK 
Jordanki)
Limit miejsc 40 szt.;

Cena wyjściowa: 20 zł. Po rabacie: 10 zł;
od pt. 20.04.2018 godz. 15:00 – sb 21.04.2018 godz. 
19:00 w kasie CKK Jordanki (Toruń; Al. Solidarności 1-3)

Twierdza Toruń Fort IV
Ul. B. Chrobrego 86, 

87-100 Toruń
56-655-82-36 

20.04.2018
18:00 Zwiedzanie z przewodnikiem w mundurze 
historycznym – Trasa zwiedzania wiedzie poprzez część 
koszarową podziemnymi tunelami do części bojowej, w 
której można zobaczyć stanowiska ochrony dna fosy, 
własnoręcznie obrócić 200 kilogramową kopułą, a także 
zaczerpnąć łaski losu w „szczęśliwej latrynie”. Absolutnym 
hitem jest zwiedzanie pod komendą pruskiego żołnierza. 
Cena z 8 zł/os na 4zł/os

21.04.2018

15:00 Zwiedzanie w formie podchodów zakończone 
ogniskiem – zwiedzanie dla rodzin z dziećmi zakończone 
wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Cena z 
24zł/os na 12zł/os

18:00 Zwiedzanie z przewodnikiem w mundurze 
historycznym – Trasa zwiedzania wiedzie poprzez część 
koszarową podziemnymi tunelami do części bojowej, w 
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której można zobaczyć stanowiska ochrony dna fosy, 
własnoręcznie obrócić 200 kilogramową kopułą, a także 
zaczerpnąć łaski losu w „szczęśliwej latrynie”. Absolutnym 
hitem jest zwiedzanie pod komendą pruskiego żołnierza. 
Cena z 8 zł/os na 4zł/os

22.04.2018

15:00 Zwiedzanie w formie podchodów zakończone 
ogniskiem – zwiedzanie dla rodzin z dziećmi zakończone 
wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Cena z 24zł/ 
os na 12zł/os 

18:00 Zwiedzanie z przewodnikiem w mundurze z epoki 
– Trasa zwiedzania wiedzie poprzez część koszarową 
podziemnymi tunelami do części bojowej, w której można 
zobaczyć stanowiska ochrony dna fosy, własnoręcznie 
obrócić 200 kilogramową kopułą, a także zaczerpnąć łaski 
losu w „szczęśliwej latrynie”. Absolutnym hitem jest 
zwiedzanie pod komendą pruskiego żołnierza.Cena z 8 
zł/os na 4zł/os

Żywe Muzeum Piernika
ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń
tel. (56) 663-66-17 

Zniżka na bilety dla dzieci, uczniów z 12 zł na 6 zł
Zniżka na bilety dla studentów (do 26 roku życia) z 12 zł na 
6 zł
Zniżka dla seniorów (od 60 lat) – z 14 zł na 7 zł
Promocja obejmuje osoby indywidualne, nie dotyczy grup 
zorganizowanych


