
GĄSAWA – Gąsawa (niem. Gonsawa, 1939–1945 Gerlingen) – wieś w Polsce położona w 

województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa, nad Jeziorem 
Gąsawskim. Prywatne miasto duchowne położone w powiecie gnieźnieńskim była 

własnością klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie. W latach 1975–1998 
miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego. Pierwsza wzmianka o 
Gąsawie znajduje się w bulli papieża Innocentego II z 1136 roku. Prawa miejskie posiadała 
od 1388 roku, w 1934 je utraciła. We wsi znajduje się stadion hokeja na trawie 

ZAKWATEROWANIE: 
O. R.-W. GRÓD PIASTA  - Jest położony na Szlaku Piastowskim, w zaciszu lasu, nad 

malowniczym Jeziorem Chomiąskim o krystaliczno czystej wodzie. To raj dla 
miłośników przyrody, grzybobrania, polowań oraz idealne miejsce dla osób 
spragnionych relaksu i kontaktu z naturą. Ośrodek oferuje wysokiej jakości usługi, a 
jednocześnie swoim stylem średniowiecznego grodu słowiańskiego nawiązuje do 
historii. Drewniane domki, restauracje stylizowane na średniowieczne karczmy, 
zadaszenia wykonane w stylu wiejskich strzech, liczne rzeźby to tylko niektóre 

elementy nawiązujące do czasów piastowskich. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji gości bezpłatnie: mini ZOO, 
plaża, miejsce na ognisko, plac zabaw, boisko do koszykówki, i siatkówki, Odpłatnie 
goście mogą korzystać: kącik gier: cymbergaj, dart, bilard, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, sauna, grota solna, zamek do skakania, dmuchany plac zabaw,  

PROGRAM: 
 wycieczka autokarowa do Biskupina zwiedzanie Muzeum Archeologicznego  

z przewodnikiem Osada w Biskupinie związana z bardzo starą kulturą łużycką  
odkryte tutaj drewniane konstrukcje osiedla zostały wybudowane ponad 2.700 
lat temu bez jednego gwoździa, Wenecji  zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej, 
Zamek Diabła Weneckiego 

 przejazd kolejką wąskotorową na trasie Biskupin - Wenecja  

 wycieczka autokarowa do Konina - pobyt w Parku Makiet "Mikroskala" 
Niezwykłość tego miejsca polega na wystawie makiet przedstawiających rożne 

WYDARZENIA a nie tylko budynki jak to ma miejsce w licznych Parkach miniatur. 
Tematyka makiet obejmuje historię, zjawiska przyrodnicze oraz makiety filmowe dla 
dzieci i młodzieży. 

 seans w kinie 6D 

 pobyt w kapsule czasu 6D - krótka przejażdżka w wirtualnym świecie 

 wycieczka autokarowa do Poznania - trasa "Wizytówki Poznania". Tętniąca życiem 

poznańska starówka to istna pamiątka złotego wieku XVI. Wycieczka po starówce to 
powrót do tamtych czasów, kiedy to kwitł handel, a miasto zyskało wiele pięknych 
budowli. Zwiedzający zobaczą renesansowy ratusz, usłyszą legendę o koziołkach, 
poznają postać miejskiego kata, dowiedzą się również, jak Jezuici „grali” na zmysłach 
ludzi. 

 wstęp do Palmiarni  

 warsztaty edukacyjne pt. "Polowanie w średniowieczu i dziś" - historia polowań, 

poznawanie tropów zwierząt, znaczenie zwierząt w życiu człowieka, trofea 
mysliwskie, broń do polowań, gospodarka łowiecka dziś, degustacja wyrobów z 
dziczyzny: pasztet, kiełbasa + pieczywo z pieca chlebowego 

 turnieje średniowieczne w grupach: m.in. rzut toporem – rzuty do deski z 

namalowanym wojem, walki na równoważni – pojedynek workami z sianem na 
leżącej kłodzie, narty bolkowskie - trzech zawodników musi zsynchronizować rychy 
by ruszyć z miejsca, przeciąganie liny, Kręcioła - zabawa sprawnościowa 

 plażowanie przy jeziorze 

 piesze wycieczki po najbliższej okolicy  

 ognisko z pieczeniem kiełbasek i programem integracyjnym  

 awantura na parkiecie czyli Dyskotekowy zawrót głowy x 1 

 wyjazdy na kąpielisko strzeżone przy sprzyjającej pogodzie do kąpieli 

 turnieje, konkursy z nagrodami m.in.: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, 
piosenki, 

 Korzystanie z infrastruktury ośrodka tj, cymbergaj, bilard – rozgrywki w grupach 
3 x po 2 godziny 

 Gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu, turnieje: piłki siatkowej, 

koszykówki, biegi patrolowe, podchody 

 Gry i zabawy integracyjne - Wybór Miss i Mistera, Otrzęsin kolonijne, Śluby, 
Szansa na sukces, Kalambury,  

CENA ZAWIERA: 
 transport autokarem o podwyższonym standardzie 

 zakwaterowanie – 9  noclegów   

 wyżywienie – 4 posiłki dziennie suchy prowiant na drogę powrotną  

 opiekę pedagogiczną, medyczną 

 ubezpieczenie NNW 10.000 zł Signal Iduna  

 program animacyjny – opisany wyżej 

 sprzęt sportowy i plastyczny 

 program turystyczno – rekreacyjny opisany wyżej + bilety wstępów 

 nagrody i upominki 

Termin: 25.07 - 03.08.2020 
Cena: 1450,00 zł  

 

ORGANIZATOR: 

Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

      

Gąsawa GRÓD PIASTA 


