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Łódź fabryczno-filmowa 

 

Zwiedzanie dzisiejszej Łodzi to wyprawa w czasie - tropem bohaterów "Ziemi 

Obiecanej" Władysława Reymonta. Odwiedzimy Księży Młyn, dzielnicę 

mieszkalno- przemysłową o niezwykłym klimacie. Zobaczymy tam budynki 

pofabryczne, które stanowiły swego rodzaju „miasto w mieście” i będzie to    

okazja by zrozumieć klimat XIX- wiecznej Łodzi. Odwiedzą Państwo także 

dawną fabrykę Izraela Poznańskiego, ,,króla bawełny” i największy łódzki 

pałac, który do niego należał. Ukoronowaniem wycieczki będzie spacer ulicą 

Piotrkowską- serce i wizytówka przemysłowego miasta.  

Nie należy zapominać, że Łódź to nie tylko historia, ale także kultura, a 

dokładnie – film. To właśnie z tego miasta wywodzi się pokolenie 

najznakomitszych polskich reżyserów takich, jak zdobywca Oscara Andrzej 

Wajda, Krzysztof Zanussi oraz Krzysztof Kieślowski.  

Sugerowany program:  

Wyjazd w godzinach porannych.  Przejazd do Łodzi. 

 Panoramiczny objazd Łodzi (m.in. przejazd obok łódzkiej 

„Filmówki” i Muzeum Kinematografii.  

 Wizyta w dzielnicy Księży Młyn, będąca niegdyś własnością 

K.G.Scheiblera.  

 Spacer z przewodnikiem po najsłynniejszej ulicy Łodzi- 

PIOTRKOWSKIEJ (wille, kamienice, słynne pomniki, 

kościoły, dzieje rodzin fabrykanckich, ławeczka Tuwima, Aleja 

Gwiazd, Grand Hotel, Fortepian Rubinsteina) 

 Wizyta w Pałacu Poznańskiego- Muzeum Miasta Łodzi- 

zwiedzanie z przewodnikiem 

 Muzeum Fabryki w Manufakturze- zwiedzanie  

z przewodnikiem.  

 

 Czas wolny na terenie Manufaktury na posiłek we własnym 

zakresie lub możliwość dokupienia obiadu w cenie 45-50zł/os  

 

Powrót do miejsca podstawienia (godzina uzależniona od kilku 

czynników- ustalana przy podpisaniu umowy) 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.  

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy. 

ZALICZKA: 50 zł/os 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczek   

na całej trasie;  

 Podatek VAT. 

 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłat za 

przewodników płatnych 

dodatkowo:  40zł/os 

 

Liczba 
uczestników 

30-35 36-39 40-45 46 – 53 54-60 

Cena 
podstawowa 

 140 zł/os 120 zł/os 105 zł/os 100 zł/os 95 zł/os 
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Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy m.in.:  

 Wycieczka szlakiem murali łódzkich; 

 Spacer po Lesie Łagiewnickim; 

 Planetarium EC1; 

 Dworzec Łódź Fabryczna; 

 Stacja Radegast; 

 Park Ocalałych i Centrum Dialogu; 

 ZOO w Łodzi; 

 Arboretum SGGW w Rogowie.  

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować 

indywidualnie do biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy 

program do Państwa potrzeb. 

 

 Bilety dla grup seniorów do indywidualnej kalkulacji po kontakcie 
 z biurem. 

 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.  

 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. 

 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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