
OFERTA WYCIECZKI 

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

1 DZIEŃ 

Rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Łodzi ,  Zwiedzanie Nowoczesnego Kompleksu EC1

pełni on funkcje nie tylko edukacyjną ale też kulturowo- artystyczną. Obecnie mieści się tu

najnowocześniejsze  w  Polsce Planetarium  EC1pokazy  edukacyjne  wyświetlane

w  planetarium  przeznaczone są dla  różnych grup wiekowych, od  starszych grup

przedszkolnych do szkół średnich, Centrum Nauki i Techniki EC1 oferuje nam aż 3 ścieżki

edukacyjne: „Przetwarzanie energii”. Odwiedzający w przystępny sposób dowiedzą się tu

wszystkiego o przemianach energetycznych i urządzeniach pracujących w  elektrowni.

„Mikro i makro-świat” wszechświat w  którym  żyjemy  zbudowany  jest zarówno

z mikrocząstek jak i z ogromnych struktur, jak gwiazdy czy planety, przyjrzymy się obu tym

wielkościom. Integralną częścią ścieżki jest sferyczne Kino 3D (dodatkowo płatne). „Rozwój

wiedzy i cywilizacji”. Ścieżka prezentuje zasady przyrody, prawa nauki oraz związane z nimi

wynalazki. Przejazd/ przejście do miejsca zakwaterowania - obiadokolacja, (pokoje 2-5

osobowe),  nocleg.

2 DZIEŃ 

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

gdzie zwiedzimy  Muzeum  Kanału „Dętka”. Muzeum  Kanału mieści się pod placem

Wolności.  „Dętka” stała się atrakcją turystyczną Łodzi oraz – jako pierwszy kanał w Polsce

otwarty dla zwiedzających – pionierskim założeniem muzealnym  w  skali całego kraju.

Następnie odwiedzimy 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. Czas wolny dla uczestników wycieczki na starym mieście.

Łódź jest stolicą Polskiej Kinematografii, to niezwykłe miasto kryje w  sobie historię
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polskiego kina,  spacer ulicą Piotrkowską ,  pomnik Misia Uszatka, Aleja Gwiazd Łódzkiej

Drogi Sław. Powrót do Radomia, w  trakcie przejazdu możliwość dłuższego postoju na

posiłek (płatny we własnym zakresie). Przejazd przed szkołę w godzinach wieczornych.

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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