
OFERTA WYCIECZKI 

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

1 DZIEŃ 

Rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Łodzi , zwiedzanie z przewodnikiem starego miasta,

stolicy Polskiej Kinematografii, które kryje w  sobie historię polskiego kina,  spacer ulicą

Piotrkowską, reprezentacyjną ulicą Łodzi  jedną z najdłuższych ulic handlowych w Europie.

W  programie m.in.:  pomnik Misia Uszatka, przejście Aleją Gwiazd Łódzkiej Drogi Sław,

zwiedzimy Jedyne w Polsce Muzeum Kinematografii, które prezentuje zabytki z dziedzin:

techniki, sztuki i kultury filmowej.  Dzień zwieńczy wizyta w  centrum  rozrywkowo-

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

przejście do miejsca zakwaterowania - obiadokolacja, (pokoje 2-3-4 osobowe),  nocleg.

2 DZIEŃ 

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

gdzie uczestnicy wycieczki będą mogli wykazać się w grze miejskiej – odkrywanie  Łodzi,

która z „Ziemi Obiecanej” przemysłu stała się mekką designerów i filmowców (do wyboru 2

scenariusze*). W  trakcie gry miejskiej przemierzysz morze łódzkich kontrastów i szlaki 4

kultur, które od 200 lat tworzą duszę miasta. Kolejnym  punktem  programu  będzie

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera 

w  Łodzi. Popołudniu wyjazd w  drogę powrotną, w  trakcie przejazdu możliwość dłuższego

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

Przejazd przed szkołę w godzinach wieczornych.

Możliwość włączenia do programu dodatkowej atrakcji:

 Teatr Muzyczny w Łodzi  

 Jump World w Łodzi 

 Muzeum Kanału „Dętka” 
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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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