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Starówka - trasa krótka

1. Ratusz Staromiejski - budowla gotycko-barokowa z XIII do XVIII wieku. Dawniejsze
centrum administracyjne i handlowe, obecnie muzeum. Jest okazja wejścia na 40 metrową
wieżę widokową.
2. Dwór Artusa - wzniesiony w roku 1891 w miejscu dawniejszego dworu, obecnie "Centrum
Kultury".
3. Pomnik Mikołaja Kopernika z 1853 r.
4. Dom pod Gwiazdą - jedna z najwspanialszych kamienic barokowych w Toruniu pochodząca
z końca XVII wieku.
5. Budynek neogotyckiej poczty z końca XIX wieku.
6. Kościół św. Ducha - wzniesiony w 1756 r. przez toruńskich luteran, obecnie użytkowany
przez oo. jezuitów.
7. Fontanna Flisaka - z początku XX w. Nawiązuje do legendy związanej z wypędzeniem z
miasta żaby.
8. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - franciszkański trójnawowy z
wydzielonym prezbiterium. Wystrój ołtarzowy z XVIII wieku, zachowane manierystyczne
organy i ambona, gotyckie ławy-stalle w prezbiterium oraz mauzoleum królewny Anny
Wazówny z 1636 r.
9. Łuk Cezara - przebite kamienice dla usprawnienia komunikacji miejskiej na początku XX
wieku.
10. Krzywa Wieża - jedna z wielu baszt w murach miejskich. Pochodzi z XIV wieku, pochylona o
1.4 metra od pionu z powodu niestabilnego gruntu.
11. Wielki spichlerz barokowy o ośmiu kondygnacjach z XVII wieku.
12. Spichlerz gotycki z XIV wieku - zaliczany do najciekawszych z tego okresu w Toruniu z
zachowanym szczytem schodkowym.
13. Brama Klasztorna - gotycka, jedna z trzech zachowanych w Toruniu.
14. Dom Mikołaja Kopernika - miejsce urodzenia astronoma, obecnie muzeum.
15. Katedra śś. Janów - fara staromiejska, obecnie katedra pw. Św. Jana Chrzciciela i Jana
Apostoła, wznoszona od XIII do XV wieku, bogate wyposażenie ołtarzowe oraz odkryte
malowidła ścienne średniowieczne. Jest budowlą trójnawową halową z wydzielonym
prezbiterium.
16. Pałac Dąmbskich - z okresu barokowego z końca XVII wieku, z bogatą fasadą florystyczną i
zrekonstruowanym przedprożem.
17. Brama Żeglarska z XVI wieku - prowadziła na nadbrzeże Wisły do portu.
18. Czerwony Spichrz - dawny dom bogatej rodziny patrycjuszy toruńskich, Eskenów, obecnie
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Oddział Muzeum Okręgowego.
19. Dwie odrestaurowane kamienice neoklasycystyczne.
20. Jedna z najpiękniejszych odrestaurowanych gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu.
21. Wielka kamienica - pochodząca z końca XIX wieku w kolorze niebieskim w stylu zwanym
"historyzm".
22. Fragment ulicy Szerokiej z licznymi kamienicami z XIX.
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