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SOBOTNIA WYCIECZKA NA KUJAWY: Lawendowe Pola – Bydgoszcz 

 

TERMIN: 17.07.2021 

 
1 DZIEŃ: Zbiórka: Sochaczew godz. 5.45 Carrefour ul. Warszawska 119; Skierniewice  parking 

przy Castoramie godz. 6.30; Łowicz godz. 7.00  pl. Stary Rynek.  

Przejazd do LOVENDY KUJAWSKIEJ, jednej 

z większych w Polsce plantacji lawendy, która położona 

jest w malutkiej wsi na Kujawach. Zwiedzanie obejmuje 

oprowadzanie po plantacji, wizytę w suszarni oraz zajęcia 

ogrodnicze - przygotowywanie woreczka zapachowego, 

mini warsztaty ogrodnicze podczas których można będzie 

zerwać dla siebie pamiątkowy bukiecik a na koniec 

skosztować lawendowego napoju. Czas wolny na zakupy 

w sklepiku i fotografię, gdzie jak okiem sięgnąć faluje na 

polach fiolet w różnych odcieniach a wokół unosi się 

przecudowna woń, zwabiająca mnóstwo kolorowych motyli. Przejazd do BYDGOSZCZY „Wenecji 

Północy” – spacer z przewodnikiem po urokliwym mieście nad rzeką Brda, które dzięki swoim 

największym zasobom, zyskuje na atrakcyjności. Każdy znajdzie coś dla siebie, urokliwe kamienice 

Starego Rynku, linoskoczek - rzeźba „Przechodzącego przez rzekę” upamiętniająca wejście Polski do 

Unii Europejskiej, Ratusz, Katedra św. Marcina i Mikołaja oraz zielona oaza w samym sercu 

Bydgoszczy, Wyspa Młyńska oraz Mostek Zakochanych to idealne miejsce na chwilę relaksu, zwiedzanie 

Muzeum Mydła i Historii Brudu – podczas zwiedzania można poznać historię higieny, brudu i produkcji 

mydła oraz dowiedzieć się kim był Plugawy Tomasz 

Łaziebnik, czym wsławił się Zabłocki, jak wyglądała 

higiena naszych babć oraz gdzie jest najwięcej bakterii. 

Ponadto Mistrz Mydlarski pokaże na czym polega 

wytwarzanie mydeł, a potem można wyrobić 

własnoręcznie mydło z wybranym zapachem, kolorem i 

formą oraz zabrać ze sobą jako pamiątka z wycieczki. 

Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.  

CENA: 220 zł/os  
 

Cena obejmuje: transport autokarem lub minibusem, przewodnika miejscowego w Bydgoszczy, bilet 

wstępu do Muzeum Mydła i Historii Brudu, zwiedzanie Lovendy Kujawskiej, ubezpieczenie NNW ( do 

kwoty 10.000 PLN).  

 

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział dziecka w wycieczce. 

 


