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ŁÓDŹ – NA STYKU KULTUR 
2 dni 

 

Ramowy program wycieczki: 

Dzień 1 
Zbiórka uczestników, przejazd do Łodzi a następnie:  

*spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Łodzi: 

✓ Księży Młyn – osiedle pofabryczne Scheiblera, domy robotników, szkoła, przędzalnia 

przebudowana na nowoczesne lofty,  dawny szpital. 

✓ Pałac Poznańskiego – Muzeum Miasta Łodzi, ze względu na swoją 

formę i dekorację nazywany łódzkim Luwrem, stanowił główną 

siedzibę przedsiębiorstwa założonego przez fabrykancką rodzinę 

Poznańskich. Przepiękne wyposarzenie Pałacu oraz ciekawa 

historia rodziny Poznańskich przybilżą czasy świetności Łodzi, 

wielokulturowośc i klimat tamtych lat. 

✓ wizyta w Centrum Nauki i Techniki i planetarium EC1 – Miasto 

Kultury – aktywne spędzenie czasu na zabawie połączonej z nauką dla uczestników w każdym 

wieku. 

✓ obiadokolacja 

✓ przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg 

 
Dzień 2 

Śniadanie, wykwaterowanie a następnie dalsze zwiedzanie Łodzi z 

przewodnikiem: 

✓ Pałac Herbsta – oryginalnie zachowana, wspaniała XIX wieczna siedziba fabrykancka wraz z 

założeniem ogrodowym - to miejsce nierozerwalnie związane z losami rodziny Herbstów i 

Scheiblerów, zaliczanych do najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin przemysłowców nie 

tylko w Łodzi, lecz także na całych ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku. Ekspozycja 

obejmuje urządzone z przepychem reprezentacyjne salony oraz prywatne apartamenty 

właścicieli, a nowa aranżacja pozwala poczuć klimat epoki.  

✓ Ul. Piotrkowska – od 190 lat symbol świetności i dobrobytu Łodzi, historyczny kręgosłup miasta, 

główny deptak: kamienica Scheiblerów, Dom Bankowy Landaua, pomnik „Twórcy przemysłowej 

Łodzi”, kamienica Szmulowicza, hotel Victoria, Grand Hotel, pałac Geyerów, domy handlowe, 

„słynne” magiczne podwórka, aleja gwiazd. Muzeum Sztuki 

✓ Obiad  

✓ Zwiedzanie Orientarium najnowszej atrakcji miasta - to drugie takie miejsce w Europie (po 

Londynie) gdzie w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska zobaczyć można liczne 

gatunki fauny i flory Azji Południowo-Wschodniej. Nowoczesne pawilony, wybiegi i woliery 
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zajmują powierzchnię ponad 10 pełnowymiarowych boisk 

piłkarskich a jedną z najbardziej popularnych atrakcji jest 

przeszklony tunel pod basenem wodnym.  

 

✓ Wyjazd w drogę powrotną 

 
 

 
CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 1 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, obiad w drugim dniu wycieczki; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 

 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 
przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  

od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.   
 
 

 


