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Atrakcje Łódzi + Orientarium 
(11 czerwiec 2022 r.) 

 

 
Ramowy program zwiedzania 
 
Zbiórka uczestników o godz. 2.50 ok, wyjazd z Gorlic o godz. 03.00.  

Przejazd do Łodzi, spotkanie z przewodnikiem o godz. 09.00. 

W programie zwiedzania: 

 Manufaktura – wizytówka Łodzi gdzie imponująca 

architektura przemysłowa przeplata się z przejawami 

współczesności spacer po dawnym Imperium 

Poznańskich 

 Zwiedzanie łódzkiego Luwru  - Pałacu Poznańskiego, 

w którym znajduje się  Muzeum Miasta Łodzi. 

 spacer Stary Rynek miasta, ulica Piotrkowska, Pasaż 

Róży, Aleja Sław, ławeczka Tuwima, 

 Czas wolny na posiłek własny i zakup pamiątek  

 

Ok. godziny 15 zwiedzanie Orientarium – najnowszej atrakcji miasta. 

To drugie takie miejsce w Europie (po Londynie) gdzie w 

warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska 

zobaczyć będzie można liczne gatunki fauny i flory Azji 

Południowo-Wschodniej. Nowoczesne pawilony, wybiegi i 

woliery zajmują powierzchnię ponad 10 

pełnowymiarowych boisk piłkarskich a jedną z licznych 

atrakcji jest przeszklony tunel pod basenem wodnym.  

 

Powrót do Gorlic w późnych godzinach nocnych. 

 

CENA 195,00 zł/os ZAWIERA: 

 Transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszający się na wózkach 
autokarem; 

 Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu;  

 Usługę licencjonowanego przewodnika po Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi /Pałacu 
Poznańskich 

 Bilety wstępu do Muzeum Miasta Łodzi/Pałacu Poznańskich 

 Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI);                     

 Zestaw  słuchawkowy Tour Guide – GRATIS!!! 
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KWOTA ok. 80 zł,00 ZŁ/OS  

jest obligatoryjna i przeznaczona jest na realizację programu turystycznego oraz bilety wstępu do 
Orientarium. 
 
Posiłek we własnym zakresie. 

 
 

UWAGA!!! 

 Dla grup mniejszych niż  40 osób organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. 

 W przypadku znacznych podwyżek cen paliwa oraz znaczących wzrostów kursu walut 
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny – nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej.  

 Warunkiem potwierdzenia udziału w imprezie jest wpłata zaliczki w kwocie 30% wartości 
wyjazdu, pozostałą kwotę trzeba wpłacić 30 dni przed imprezą turystyczną. 

 W trakcie wyjazdu uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ. 

 Przedstawiony plan jest ramowy – kolejność i zwiedzane obiekty mogą ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od organizatora. W przypadku zmian cen biletów wstępu klient zostanie 

niezwłocznie poinformowany. 

 Zwiedzanie obiektów uzależnione od aktualnej sytuacji związanej z obostrzeniami związanymi 

z COVID 19. 

 

 
 
Zdjęcia pochodzą ze strony https://pixabay.com/pl/ 

https://www.zoo.lodz.pl/orientarium/wizualizacje/ 
 

 
 
 


