
OFERTA WYCIECZKI 

 ŁÓDŹ  BOTANICZNA
RA M O W Y  PROGRA M  W Y CIECZKI (2-dniowej)

1 DZIEŃ 

Rano  wyjazd  sprzed  szkoły w  kierunku  Łodzi, zwiedzanie  Miejskiego  Ogrodu

Zoologicznego, odwiedzimy w  nim blisko 379 gatunków zwierząt z całego świata m.in.

tygrysy, niedźwiedzie, żyrafy, gepardy, rysie itp.. Dodatkowymi atrakcjami są żywe lekcje

przyrody wzbogacone pokazami oswojonych zwierząt, warsztaty w  których uczestnicy

wycieczki samodzielnie przygotowują posiłki dla zwierząt, Mini Zoo, motylarnia, 

czy akwarium z egzotycznymi gatunkami ryb. Kolejnym punktem programu będzie wizyta 

w  Łódzkim Ogrodzie Botanicznym  gdzie rośnie około 3400 gatunków, mieszańców

(taksonów) roślin gruntowych i około 2000 taksonów roślin szklarniowych. Ogród ma

charakter parkowo-leśny. Dzień zwieńczy wizyta w  centrum  rozrywkowo-kulturowo-

handlowym „Manufaktura”, czas wolny dla uczestników wycieczki. Przejazd/ przejście 

do miejsca zakwaterowania - obiadokolacja, (pokoje 2-5 osobowe),  nocleg.

2 DZIEŃ 

Rano Śniadanie szwedzki stół, po śniadaniu wykwaterowanie. Przejście/ przejazd do

Palmiarni grze najstarsze rośliny to ponad 150 letnie palmy,  możemy być pewni, że o każdej

porze roku spacer po Palmiarni dostarczy nam wielu przyjemnych wrażeń i przeniosą nas

w  egzotyczny świat obfitujący w  wspaniałe bananowce, bambusy czy figowce. Centrum

Muzeum Włókiennictwa - muzeum w  swych zbiorach prezentuje wszystko, co pozostaje

w  związku z włókienniczym  procesem  produkcyjnym  od  surowca, przez techniki

i technologie włókiennicze do produktów włókienniczych o różnym  stopniu i technice

przetworzenia. Popołudniu wyjazd w  drogę powrotną, w  trakcie przejazdu możliwość

dłuższego postoju na posiłek (płatny we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia

obiadu w cenie 25zł/os.) Przejazd przed szkołę w godzinach wieczornych.
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Możliwość włączenia do programu dodatkowej atrakcji:

 Wyższa Szkoła filmowa w Łodzi  

 Teatr Muzyczny w Łodzi  

 Jump World w Łodzi 

Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 opiekę pilota wycieczki

 usługi licencjonowanych przewodników

 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja,

 ubezpieczenie

 bilety oferty ogólnej

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu

 i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Wszystkie  treści,  materiały  oraz  elementy  graficzne  umieszczone  w powyższej  ofercie  oraz  na  tej  stronie  internetowej  są  własnością

„LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi  ustawą z dnia 4

lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  (Dz.U.  1994  nr  24  poz.  83),  zwaną  prawem autorskim.  Zgodnie  z  art.  1

przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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