WYCIECZKA PRZYRODNICZA Z CYKLU
„Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT” – 10 CZERWCA 2017 R.
Zbiórka uczestników na przystanku Dworzec Główny o godzinie 9.50.
Powitanie uczestników i w zależności od liczby dzieci – podział na dwie grupy:
GRUPA I –( 10.00 – 10.45) - zwiedzanie Kolejowej Izby Tradycji – w pierwszej grupie będą uczniowie
z opiekunami, którzy będą jechać do ZS nr 24 na podsumowanie konkursów: „Moje wspomnienia z
rajdów” i „Bohaterowie toruńskich ulic”. Po zwiedzaniu Izby Tradycji (wg uznania) krótki spacer po
Dworcu Głównym pod opieką opiekunów . Godziny odjazdów autobusów z przystanku Dworzec
Główny (ul. Podgórska), w kierunku przystanku Kościuszki (ul. Grudziądzka) – linia – 12 – 10.57,
11.27; linia – 14 – 11.14, 11.44.
(W przypadku niedużej liczby uczestników do 40 osób – podziału na grupy nie będzie. Turystów,
którzy nie jadą do ZS nr 24 zapraszamy po zwiedzaniu Izby Tradycji, na spacer w kierunku punktu
widokowego Panorama Torunia i do pomnika przyrody przy ul. Dybowskiej .Po rajdzie odjazd
uczestników z przystanku przy Placu Armii Krajowej - linia nr 10 (kierunek Osiedle Jar) – 12.35,
12.51, linia 11 (kierunek Koniuchy) – 12.11, 12.31, linia 12 (kierunek Wrzosy) – 12.28).
W przypadku podziału na grupy:
GRUPA I – Jak wyżej.
GRUPA II – (10.00 – 11.00) – spacer z Dworca Głównego do punktu widokowego Panorama Torunia,
przejście do pomnika przyrody przy ul. Dybowskiej (punkty do książeczek Turysta Przyrodnik – 3 pkt –
pomnik przyrody, 5 pkt – rezerwat Kępa Bazarowa), powrót na Dworzec Główny i przejście do
Kolejowej Izby Tradycji.
Godz. ok. 11.00 – 11.45 - zwiedzanie Kolejowej Izby Tradycji. Odjazd uczestników z przystanku
Dworzec Główny (ul. Podgórska ) – linia 12 (kierunek Wrzosy) – 12.27, 12,57; linia 14 (kierunek
Kościuszki) – 12.14, 12,44; linia 11 (kierunek Koniuchy) – 12.10, 12.30.
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GRUPA II – 10.00 – 10.30 – spacer do punktu widokowego Panorama Torunia, przejście do pomnika
przyrody przy ul. Dybowskiej, przejście na Dworzec Główny
10.45 – 11.30 – zwiedzanie Kolejowej Izby Tradycji, przejście na przystanek Dworzec Gł.
11.44 – przejazd autobusem nr 14 do przystanku Kościuszki – przejście do ZS nr 24
(lub autobusem nr 12 o godz. 11.57 do przystanku Kościuszki).

