Termin i miejsce
Termin:
piątek, Kwiecień 27, 2018 do niedziela, Maj 6, 2018
Miejscowość:
Chełmno
Kod pocztowy:
86-200
Powiat i gmina:
Chełmno
Opis wydarzenia:
Urząd Miasta Chełmna zaprasza w dniach 28.04. – 06.05.2018 r. również na indywidualne zwiedzanie
Chełmna, w tym: – kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP z relikwią św. Walentego i wieżą o
wysokości 60 m, będącą najwyższym punktem widokowym w Chełmnie, z której rozpościera się
„Najpiękniejszy widok na Świecie”. Taras widokowy na wieży kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP
czynny będzie od 27.04.2018 r.: pn-sob. w godz. 10.00-17.00, niedziela w godz. 14.00-17.00. Ceny
biletów: - normalny 5 zł, - ulgowy 3 zł * (*tylko dla uczniów szkół podstawowych) Zwiedzanie kościoła
farnego pw. Wniebowzięcia NMP i tarasu widokowego na wieży nie jest możliwe podczas mszy
świętych. – dawnego cystersko-benedyktyńskiego zespołu klasztornego, obecnie Zgromadzenia
Miołsierdzia św. Wincentego a Paulo (przy ul. Dominikańskiej 40), w tym m.in: kościoła klasztornego
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, krypty ksieni Magdaleny Mortęskiej, reformatorki
polskich benedyktynek na pocz. XVII w.; skarbca i gotyckich podziemi, Golgoty i wieży widokowej nad
Bramą Merseburską. Obiekt czynny jest przez cały rok. W okresie od 28 kwietnia do 6 maja 2018 r.
zespół klasztorny czynny będzie w następujących dniach: – w dniach 01.05.; 02.05.; 04.05. –
05.05.2018 r. – w godz. 08.00 – 17.00 (przerwa 12.00 -13.00) – w dniach 28.04.; 03.05.; 06.05.2018 r.
– w godz. 13.00 – 17.00 Zwiedzanie bezpłatne. – trzech pozostałych gotyckich zabytków sakralnych
Chełmna*: kościoła podominikańskiego pw. św. Piotra i św. Pawła przy ul. Wodnej, kościoła
pofranciszkańskiego pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja przy ul. Biskupiej, kościoła pw. Ducha
Świętego przy ul. Wałowej. Kościoły można zwiedzać w okresie od 27 kwietnia do 26 sierpnia 2018
roku – od środy do niedzieli w godzinach od 09.00 do 17.00. W okresie od 27 kwietnia do 6 maja
2018 r. kościoły czynne będą w następujących dniach*: – 27.04., 28.04.; 29.04.; 01.05.; 03.05.;04.05.;
05.05.;06.05.2018 r. *Uwaga: Kościoły będą nieczynne w dniach 30.04. i 02.05.2018 r. Wejście
bezpłatne. – Parku Miniatur Zamków Krzyżackich znajdującego się w Parku Pamięci i Tolerancji im.
dra Rydygiera. Wejście bezpłatne. Godziny otwarcia (od 1 kwietnia do 30 października): Poniedziałek
- Sobota 10.00 – 19.00 Niedziela 11.00-19.00. *Uwaga: W dniu 3 maja 2018 r. Park Miniatur czynny
będzie w godz. 11.00 – 17.00. Więcej informacji:
https://chelmno.pl/pl/category/turystyka/przewodnik/park-miniatur-zamkow-krzyzackich/ – dwóch
wież widokowych w murach obronnych: 1 – ul. Podmurna, 2 – ul. Wałowa. Wejście bezpłatne. Dla
fanów geocachingu została utworzona w 2013 r. „geocachingowa” trasa zwiedzania Chełmna pn.
„Serce miasta zakochanych” (www.geocaching.com), która pozwala zwiedzić wszystkie
średniowieczne zabytki miasta. Miłośnicy gotyckiej architektury znajdą Chełmno na Europejskim
Szlaku Gotyku Ceglanego (www.eurob.org), Szlaku Kopernikowskim czy też w Związku Hanzeatyckim

(www.hanse.org). Zapraszamy do korzystania z usług: Koła Przewodników PTTK w Chełmnie i
Chełmińskiej Informacji Turystycznej w ratuszu, Rynek 28, tel./fax (+48) 56-686-21-04, email:it@chelmno.pl Zobacz też bezpłatne „Mega zwiedzanie w MegaWeekend w Chełmnie" z
przewodnikiem PTTK >>> Więcej informacji o MegaWEEKEND-e w Chełmnie:
https://chelmno.pl/pl/aktualnosci/megaweekend-chelmnie-podroz-chelmna-swiat-gotyku-zakochanychinauguracja-sezonu-turystycznego-2018/ www.chelmno.pl Facebook: Chełmno – miasto zakochanych
www.facebook.com/Chełmno-miasto-zakochanych-156550731077295/ Instagram: Chełmno-miasto
zakochanych® @chelmno_miasto #poliszchelmno *Informacje mogą ulec zmianie. Za zmiany
odpowiadają organizatorzy. Aktualne informacje publikowane są na stronie www.chelmno.pl Stan na
dzień 17.04.2018 r. Oprac. Urząd Miasta Chełmna, tel. (+48) 56-677-17-19 email:promocja@chelmno.pl
Bilety:
Impreza biletowana
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
http://www.chelmno.pl [1]
adres strony:
http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/megaweekend-w-chelmnie-podroz-do-chelmna-w-swiat-go
tyku-i-zakochanych
Odnośniki
[1] http://www.chelmno.pl

