INAUGURACJA SEZONU TURYSTYCZNEGO
w CHEŁMNIE
24 kwietnia 2016 r. (niedziela):
Bezpłatne 2 - godzinne zwiedzanie Chełmna
z przewodnikiem w godz. 11.00 – 13.00.
Spotkanie przy ratuszu godz. 11.00.

23 kwietnia 2016 r. (sobota):

Średniowieczna Osada Rycerska, ul. Kościelna 7,
- godz. 11.00 - otwarcie Średniowiecznej
Izby Tortur
- w godz. 11.00 -15.00 - bezpłatne zwiedzanie
Średniowiecznej Osady Rycerskiej i Izby Tortur,
„Zastęp Rycerski z Chełmna”

Zwiedzanie Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Ratusz - Rynek 28, www.muzeumchelmno.pl
Sobota 10.00 - 16.00
- bilety w obniŜonej cenie 2 zł,
- dodatkowa atrakcja: wejście na taras ratusza
w cenie 2 zł.

Zwiedzanie Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Ratusz - Rynek 28, www.muzeumchelmno.pl
Niedziela: 11.00 - 15.00
- bilety w obniŜonej cenie 2 zł,
- dodatkowa atrakcja: wejście na taras ratusza
w cenie 2 zł.

Indywidualne zwiedzanie Parku Miniatur
Zamków KrzyŜackich znajdującego się
w Parku Pamięci i Tolerancji im. dra Rydygiera
Godziny otwarcia
(od 1 kwietnia do 30 października):
Sobota 10.00 - 19.00
Wejście bezpłatne.

Indywidualne zwiedzanie Parku Miniatur
Zamków KrzyŜackich znajdującego się
w Parku Pamięci i Tolerancji im. dra Rydygiera
Godziny otwarcia
(od 1 kwietnia do 30 października):
Niedziela 11.00 - 19.00
Wejście bezpłatne.

Taras widokowy na wieŜy kościoła farnego
pw. Wniebowzięcia NMP
- od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-17.30
Bilet wstępu:
- normalny 5 zł, - ulgowy 3 zł*
[*tylko dla uczniów szkół podstawowych]
Podczas mszy św. taras widokowy jest nieczynny.
_________________________________________
Więcej informacji:
www.inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel
www.chelmno.pl
oraz facebook:Chełmno - miasto zakochanych

Taras widokowy na wieŜy kościoła farnego
pw. Wniebowzięcia NMP
- w niedzielę i święta od godz. 14.00 do 17.00
Bilet wstępu:
- normalny 5 zł, - ulgowy 3 zł*
[*tylko dla uczniów szkół podstawowych]
Podczas mszy św. taras widokowy jest nieczynny.
_________________________________________
Organizator:
Urząd Miasta Chełmna
Współorganizatorzy:
Muzeum Ziemi Chełmińskiej,
„Zastęp Rycerski z Chełmna”,
Parafia farna pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie
Koło Przewodników PTTK w Chełmnie

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dodatkowo w okresie od 15 kwietnia do 15 października 2016 r. moŜna zwiedzać zabytki sakralne:
kościół pofranciszkański pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja, kościół podominikański pw. św. Piotra i św. Pawła
oraz kościół pw. Ducha Świętego. Kościoły czynne będą od środy do niedzieli w godzinach 09.00 – 17.00.
W poniedziałki i wtorki obiekty będą nieczynne.

