
               

         Zwiedzanie Płocka z Ciuchcią  Tumską! 

 Jednorazowo maksymalnie 40 osób; 

 Przystanek początkowy i końcowy na parkingu przy 

zoo; 

 Wyjazdy sześć razy dziennie co półtorej godziny, start 

o 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 i 18.30, 

 Podróż całą trasą trwa około siedemdziesięciu minut; 

 W trakcie turyści wysłuchają informacji o zabytkach 

Płocka; 

 Koszt jednorazowego biletu to 5 złotych; 
 

 
 

Stary Rynek 

 piękna fontanna Afrodyta 

 W okolicy znajdują się restauracje, puby i kluby, a 

także deptak wzdłuż Wzgórza Tumskiego - idealny na 

spacery. 

 Płocki hejnał grany przez trębacza każdego dnia o 

godzinie 12:00 i 18:00 z wieży ratuszowej. O 12 

historyczna scenka pasowania Bolesława 

Krzywoustego na rycerza przez swojego ojca, 

Władysława Hermana,  odgrywana na wieży przez 

figury książąt. 

 

      
 

            Najlepsza i najtańsza pizza w Płocku! 

 ul. Staromiejska 2; 

 Pizza od 14,50 zł; 

 Ogromny wybór- 30 różnych pizz; 

 Można zjeść dania obiadowe, sałatki, desery czy 

hamburgery; 

http://lagunaplock.pl/pizzeria-laguna 
 

         

Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny 

 należy do najstarszych budowli sakralnych w 

Polsce; 

 na uwagę zasługują: Ołtarz Ukrzyżowania, 

renesansowe i wczesnobarokowe nagrobki, 

sarkofag ze szczątkami dwóch władców Polski – 

Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, 

kopia słynnych Drzwi Płockich; 

                        http://www.katedraplock.pl/ 

 

 

We wczesnym średniowieczu ważny ośrodek kultowy 

Słowian, założony w końcu X wieku 

 na przełomie XI/XII wieku siedziba królów i stolica 

Polski 

 Znajduje się tu najstarsza szkoła w Polsce- 

„Małachowianka” 

 Stadion Wisły Płock- obowiązkowy do zobaczenia 

przez prawdziwych kibiców 

 

 

         

     

 

    



  

ZOO Płock 

 ul. Norbertańska 2 

 W okresie maj- sierpień zoo jest czynne w 

godzinach od 9.00 do 19.00 

 Bilet ulgowy- 12 zł, bilet rodzinny (2+3) po 12 zł od 

osoby 

 Bilety można zakupić online 

 Zwierzęta reprezentujące ponad 300 gatunków 

 Można obserwować trening i karmienie fok 

(godz.13:00) oraz pokaz karmienia pingwinów (w 

sezonie letnim o godz. 14:00). W soboty i niedziele, 

o godz.12:00, odbywają się pokazy gadów, płazów i 

bezkręgowców w Pawilonie Herpetarium. 

           http://www.zoo.plock.pl/ 

               

            Muzeum Żydów Mazowieckich 

 ul. Kwiatka 7 

 bezpłatny wstęp 

 w okresie letnim otwarte wtorek – niedziela godz. 

10:00 - 17:00 

 można poznać historię Żydów polskich, kulturę 

zaprezentowane poprzez wystawy, prezentacje 

multimedialne, zdjęcia, często odbywają się 

koncerty; 

          

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława 

Małachowskiego 

 ul. Małachowskiego 1 

 uznane jest za najstarszą w Polsce szkołę, działającą 

nieprzerwanie od 1180 roku; 

 Uczniami tej szkoły byli m.in. Ignacy Mościcki – 

Prezydent II RP i Tadeusz Mazowiecki – pierwszy 

Premier III RP; 

 W szkole znajduje się muzeum szkolne z reliktami 

architektury romańskiej i gotyckiej, które można 

nieodpłatnie zwiedzać po wcześniejszym 

uzgodnieniu; 

 możliwość wejścia na gotycką wieżę dawnej 

kolegiaty św. Michała; 

    http://malachowianka.plock.org.pl/ 

      

Dom rodzinny Władysława Broniewskiego 

 ulica Kościuszki 24 

 wzniesiony w końcu XIX w; 

 Od strony grodu, nad całym podwórzem, 

rozpościera swe konary kilkusetletni dąb 
szypułkowy (pomnik przyrody), wielokrotnie 

wspominany w wierszach Broniewskiego; 

 

 

 ul. Tumska 9 a 

 cena biletu od 1 zł do 5 zł 

 wysoka jakość obrazu i dźwięku,  

 małe grupy towarzyskie (od kilku do kilkudziesięciu 

osób) otrzymują możliwość tworzenia własnego, 

alternatywnego programu zaspokajania potrzeb 

kulturowych. 

         http://www.kinozarogiem.pl/ 

 

 
 Zalew Sobótka w Płocku przy ul. Parowej 

 tor do Wakeboardingu o długości ponad 200 

metrów, 9 metrowe słupy i wysokie loty z 

krawędzi; 

 Na Plaży czekają na Was leżaki, puffy, hamaki, stoliki w 

towarzystwie filipińskich palm; 

 Mini Gastronomia wraz z szeroko wyposażonym 

asortymentem napojów; 

http://www.wakepark.eu/ 



 


