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ŁÓDŹ   

Experymenty u Einsteina i Muzeum Fabryki 

 

Sugerowany program:  

Wyjazd w godzinach porannych. 

Przejazd do Łodzi, do Manufaktury.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem+ gra tematyczna „Odkryj tajemnice 

Einsteina”. 

Centrum Nauki Experymenatrium:- to ośrodek typu discovery center,        

w którym nauka nie ma tajemnic. Każdy może samodzielnie poznać  

i zrozumieć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia poprzez 

zabawę. Tu nigdy nie jest nudno! Tu każdy może zmierzyć się  

z Einsteinem, sprawdzić możliwości swojego intelektu, przetestować 

poczucie humoru. Uczestnicy korzystają z interaktywnych stanowisk  

i eksponatów, przeprowadzają doświadczenia, prowadzą obserwacje, 

zgłębiają tajniki świata. 

 Pokaz z ciekłym azotem-  jedną z najzimniejszych substancji na 

świecie. Temperatura niczym na Merkurym, Neptunie, Saturnie czy 

Uranie. Co możemy z nią zrobić? 

Zobaczymy, co się dzieje z substancjami w ekstremalnie niskiej 

temperaturze! Przekonajmy się, ile balonów zmieści się w magicznej 

skrzyneczce. Zobaczmy jak róża kruszy się niczym szkło. 

Przywołajmy wspólnie ogromnego dinozaura! A wszystko to wśród 

chłodnej mgły z parującego azotu. Przeprowadźmy niesamowite 

eksperymenty z Małym Inżynierem, które zafascynują każdego. 

 

 Muzeum Fabryki. Zwiedzanie z przewodnikiem oraz udział w 

warsztatach „TKANINA I CO DALEJ?” - Warsztat skupiający 

uwagę na zagadnieniu wykańczania tkaniny. Uczestnicy projektują 

wzór, według którego wykonują stempel służący do zadrukowania 

fragmentu bawełnianej tkaniny. 

 

 W trakcie dnia możliwość rezerwacji dwudaniowego obiadu –  

dodatkowo płatnego ok. 30-35 zł/os lub obiadu jednodaniowego 

(ceny do potwierdzenia przy podpisaniu umowy). 

lub wizyta w jednej z restauracji na terenie Manufaktury (McDonald’s, 

KFC, Subway i inne)- płatne w indywidualnym zakresie.  

Powrót w godzinach popołudniowo- wieczornych.  

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 
wstępu oraz usług 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 80,00 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

140 zł/os 120 zł/os 105 zł/os 100 zł/os 95 zł/os 
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Do dyspozycji grupy: Discovery Shop- sklep z interaktywnymi grami, 

planszówkami, łamigłówkami i innymi atrakcjami, które dzieci chętnie 

kupują. Budka na zdjęcia. Cymbergaj i inne zabawy indywidualnie płatne.  

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE!  

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy dopłacie do 

wycieczki.  

ZALICZKA: 50zł/os.  

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Warsztaty naukowe dla dzieci „Świat wokół nas”  

 Warsztaty naukowe z zakresu chemii i fizyki.  

 Pokaz Profesora Einsteina. 

 Pokaz z kuchni molekularnej. 

 Warsztaty manualne dla dzieci dot. łódzkiej tkaniny w Muzeum Fabryki  

 Wejście na dach Manufaktury 

 Zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem. 

 Laser Arena- zabawa z paintballem laserowym. 

 ZOO w Łodzi.  

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować 

indywidualnie do biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy 

program do Państwa potrzeb. 

 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych 
opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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