
                                                                                            

Program wycieczki  do Łodzi                                                                                                                                     

 dniach 20-21.08.2022 r. 

                                                                                                                                                                                         
    Godz. 6.00 wyjazd z parkingu przy ul. Przy gazowni 
   od godz. 12.00 Łódź- zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

m.in. ulica Piotrkowska z pięknymi kamienicami- 

budynek Hotelu Grand, dom bankowy  

    Goldefedera, kamienica z pomnikiem Gutenberga fasadzie 

    Pałac Heinzla (Urząd Miasta), ławeczka Tuwima,    

    Pałac z wenecką mozaiką, Pomnik Łodzian Przełomu  

    Tysiąclecia, Aleja Gwiazd itp. 

    Obiadokolacja i nocleg okolice Łodzi /pok. 2,3 osobowe) 
          II dzień 

    Po śniadaniu – dalszy ciąg zwiedzania m.in. Muzeum 

   Historii Miasta, Książęcy Młyn-kompleks rezydencko- 

   mieszkalny, dawne pałace i rezydencje m.in.  

   Poznańskich, Herbsta. Synagoga i cmentarz żydowski. 

   Wizyta w Orientarium ZOO - najnowocześniejszy w  

Europie  pawilon poświęcony faunie i florze Azji                                                                                     

Południowo Wschodniej . Zwierzęta utrzymywane są na 

dużych przestrzeniach w połączeniu z innymi                                                                                                                                                                                                                                                          

    gatunkami i w urozmaiconym środowisku. Oglądamy je z 

trzech perspektyw- podwodnej, lądowej oraz z góry. 

    Około godz.  23.00  rozwiązanie wycieczki 

    Cena 600,- zł ( obejmuje: transport autokarem, 1 nocleg  

  obiadokolację , śniadanie , bilety wstępu, TFG i TFP 

    ubezpieczenie NNW, przewodnika lokalnego, pilota)  

      Informacje i zapisy: BORT PTTK Zielona Góra 

      ul. Kupiecka 17  tel. 68 327 03 23 lub 791417317  

      omzgora.pttk.pl 
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