PTG Twierdza Toruń Fort IV
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Opis:
Fort IV Yorck Żółkiewski to fort główny - artyleryjski, jeden z siedmiu takich obiektów w Toruniu.
Obecnie, jako jedyny w Toruniu, jest dostosowany do obsługi ruchu turystycznego.
Fort IV został wybudowany w latach 1878-1884, według projektu von Biehlera. Ma kształt
spłaszczonego pięcioboku. Fort zapewniał warunki bytowania dla pełnej 550-osobowej etatowej załogi
przez okres do trzech miesięcy. Stanowił jeden z głównych elementów pierścienia zewnętrznego
twierdzy w Toruniu. Położony jest w odległości około trzech km od Starego Miasta.
W ówczesnej części koszarowej znajduje się dziś schronisko z niemalże 150 miejscami noclegowymi.
Ponadto, turyści skorzystać mogą z Fortecznej Restauracji, która oferuje smaczne, domowe
wyżywienie.
Osoby pragnące poznać historię i budowę Fortu mogą wybrać się na spacer (z przewodnikiem lub
indywidualnie) po Forcie IV. Podczas wycieczki można będzie obrócić ważącą ponad 200 kg kopułkę
obserwacyjną lub w blasku pochodni przejść podziemnym tunelem.
Fort IV to również doskonałe miejsce do zorganizowania imprezy rodzinnej lub ﬁrmowej. Fort Yorck
Żółkiewski to bez wątpienia doskonały przykład ówczesnej sztuki inżynierskiej. Przekraczając jego
mury można poznać realia życia koszarowego i zgłębić wiedzę na temat fortyﬁkacji toruńskich.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Chrobrego
Numer budynku:
86
Kod pocztowy:
87-100
Miejscowość:
Toruń
Powiat i gmina:
Toruń
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.6322421 53.0409622)
Telefon:
+48 56 655 82 36
Telefon dział marketingu:

+48 56 655 82 36 wew. 22
Fax:
+48 56 655 82 36 wew. 21
E-mail:
biuro@fort.torun.pl
E-mail działu marketingu:
biuro@fort.torun.pl
Adres strony www:
www.fort.torun.pl
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
144
Pokoje jednoosobowe:
6
Pokoje dwuosobowe:
13
Pokoje wieloosobowe:
4
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
1000
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
7
Liczba miejsc w największej sali:
100
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
80
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
100
Liczba miejsc w układzie podkowy:
50
Klimatyzacja:
Nie
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Rzutnik, ekran, nagłośnienie
E-mail osoby wypełniającej formularz:
biuro@fort.torun.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, zwiedzanie, ognisko, warszaty wypieku pierników
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/ptg-twierdza-torun-fort-iv
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