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Łódź z grą miejską 

 

 

 

 

Sugerowany program: 

Wyjazd w godzinach porannych. 

Przejazd do Łodzi.  

 Zwiedzanie miasta w formie gry miejskiej pt.   Tajemnice ślepego 
Maksa - to dobry pomysł dla osób lubiących historie rodem z 

kryminału oraz dedukcję i rozwiązywanie zagadek. Był on królem 

łódzkiego świata przestępczego, w którym rządził żelazną ręką. Kradł, 

zastraszał, wymuszał haracze. Na dźwięk jego imienia drżała cała 

ówczesna Łódź. Nie znosił sprzeciwu i nieposłuszeństwa, a mimo to już za 

życia stał się legendą.  

Grupa porusza się najsłynniejszą ulicą miasta - ul. Piotrkowską.  

 

 Wizyta w Muzeum Fabryki w Łodzi. 

Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy prezentującej dzieje 

fortuny Poznańskich. Z czego jest robiona wełna a z czego 

bawełna? Czym groziła praca w fabryce? Dlaczego dzieci nie 

chodziły do szkół tylko pracowały? I jak być przedsiębiorczym? 

Tego wszystkiego i wielu innych ciekawostek dowiemy się w 

muzeum. 

 Gra-warsztat: „Miasto w mieście”- czyli próba stworzenia 

własnego przedsiębiorstwa.  

 

 W trakcie dnia możliwość rezerwacji dwudaniowego obiadu –  

dodatkowo płatnego ok. 30-40 zł/os. (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..  

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:  

 Wizyta w Experymentarium; 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 
wstępu płatnych 

dodatkowo –  50,00 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

120 zł/os 105 zł/os 100 zł/os 95 zł/os 
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 Warsztaty naukowe dla dzieci „Świat wokół nas” ; 

 Warsztaty naukowe z zakresu chemii i fizyki; 

 Pokaz Profesora Einsteina; 

 Wizyta w Muzeum Miasta Łodzi; 

 Zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem; 

 Muzeum Kinematografii; 

 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 36 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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