ATRAKCJA KULTURALNA
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału atrakcji kulturalnej przygotowanej przez
organizatorów konferencji. Będzie to wizyta w Muzeum Piernika połączona z wypiekiem
własnego piernika.
Muzeum Piernika powstało w 2006 roku w Toruniu –
mieście słynącym od wieków z wyrobu pierników. Ale nie
wystarczy tylko zobaczyć i posmakować, warto także
uczestniczyć w procesie powstawania pachnącego ciasta,
samodzielnie dodać miodu, tłuczonego kardamonu, imbiru,
kory cynamonowej, goździków, a nawet szczyptę pieprzu...
Potem zagnieść ciasto, rozwałkować, zamknąć w ozdobnej
formie i słuchając legend o pierniku i Toruniu poczekać, aż
własny piernik upiecze się w wiekowym piecu...
Muzeum jest interaktywną formą poznawania historii Torunia i piernikarstwa.
Wizyta w Muzeum Piernika przy ulicy ul. Rabiańskiej 9 odbędzie się pierwszego dnia
konferencji - 25 czerwca br., o godzinie 18. Atrakcja zapewniona jest przez organizatora
konferencji. Osoby chętne do udziału prosimy o zaznaczenie chęci uczestnictwa w formularzu
zgłoszeniowym.

Dla tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na wzięcie udziału w wycieczce do Muzeum
Piernika poniżej przedstawiamy kilka propozycji spędzenia wolnego czasu w Toruniu.

Rejs wycieczkowym statkiem po Wiśle
Trwająca około 40 minut wycieczka jest znakomitą okazją by
zobaczyć najpiękniejszą w Polsce nadrzeczną panoramę
miasta. Z pokładu statku podziwiać można mury miejskie i
baszty obronne oraz gotyckie bramy i wieże średniowiecznych
toruńskich kościołów. Statek przepływa także pod jednym z
najdłuższych w Polsce mostów - mierzącą prawie jeden
kilometr przeprawą drogową oraz drugim ponad 150-letnim Toruń, Bulwar Filadelfijski
mostem kolejowym. Rejsy odbywają się w sezonie letnim (od Trans-Wod, Błocki Czesław
maja do końca września) we wszystkie dni tygodnia. Natomiast Tel. 601 62 56 82
od poniedziałku do czwartku tuż po zapadnięciu zmroku www.zegluga.torun.com.pl
odbywają się nocne rejsy. W ich trakcie podziwiać można
nocną iluminację toruńskiej Starówki.

Planetarium, Orbitarium i Geodium
Planetarium mieści się w XIX-wiecznym budynku dawnej
gazowni miejskiej. Na kopule o średnicy 15 m prezentowane
są seanse popularyzujące wiedzę o wszechświecie. Dzięki
dziesiątkom projektorów, nie ruszając się z wygodnego fotela,
można przeżyć tu noc polarną na biegunie, zobaczyć Ziemię z Toruń, ul. Franciszkańska 15
Tel. 56 622 60 66
Księżyca, a nawet z granic Systemu Słonecznego.
W sali Orbitarium umieszczono zestaw interaktywnych www.planetarium.torun.pl
urządzeń oraz modeli, dzięki którym zwiedzający poznają
zjawiska zachodzące w kosmosie. Uwagę przyciąga tu również
okazały, interaktywny model sondy kosmicznej Cassini.
W kolejnej sali - Geodium - swe miejsce znalazła interaktywna
wystawa poświęcona planecie Ziemi i zjawiskom na niej
zachodzącym.

Muzeum Podróżników
Ekspozycja Muzeum Podróżników składa się z szeregu wystaw
prezentujących dorobek podróżniczy Tony’ego Halika i Elżbiety
Dzikowskiej, ich pasję podróżowania i zasługi kolekcjonerskie,
historię polskiego i światowego podróżnictwa i odkrywania
świata, wybrane kolekcje polskich podróżników i badaczy,
obrazy niemal z całego świata, uchwycone na zdjęciach i w
filmach. Prawie każda z sal wypełniona jest kolekcjami kultury
materialnej plemion, które zgromadziła Elżbieta Dzikowska
podczas swych licznych podróży.

Toruń, ul. Franciszkańska 11
Tel. 56 660 56 20
www.muzeum.torun.pl
Czynne do godz. 18

