
PROGRAM WYCIECZKI EDUKACYJNO - INTEGRACYJNEJ 
WIOSENNE SPOTKANIE Z KULTURĄ

Uniejów - Łódź 15/16 kwiecień 2016 r.

15.04.2016 r.- piątek
Zbiórka: 

• przystanek koło SPAR /dawne 111/            godz. 5.30
• przystanek Os. Parkowe koło kościoła        godz. 5.40
• dworzec autobusowy                                    godz. 5.45
• przystanek ul.Rolna                                       godz. 5.55
• Śmieszkowo                                                    godz. 6.05

Przejazd na trasie Czarnków – Łódź  304 km 3 godz.14 min
po zjeździe z autostrady  - przerwa na  kawę

godz. 12.00- 16.00
Spotkanie z przewodnikiem  Plac Zwycięstwa 1 „Łódź w pigułce”, Maciej Klimczak, tel. 600 088 204

godz.16.15 
Obiadokolacja restauracja Hotel Mazowiecki, ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź
Telefon: 690 999 270

godz. 17.00                                                     
Zakwaterowanie  

godz. 18.30                                                      
Wyjście na spektakl „Złodziej”, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, ul. Zachodnia 93

godz. 19.00 - 21.20
Spektakl „Złodziej”, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, ul. Zachodnia 93, www.nowy.pl

godz. 21.45 -24.00                                         
Spotkanie integracyjne  z lekką przekąską (dla chętnych)

16.04.2016 r. - sobota
 godz. 8.00 - 9.00
śniadanie  Hotel Mazowiecki                                 

godz. 9.15
wykwaterowanie                                                    

godz. 9.30 – 11.45 
Przedpołudnie w centrum „Manufaktura”            

godz.10.00-11.00 
Muzeum Fabryki  - dla chętnych  5 zł                 

godz. 11.45
Wyjazd z Łodzi                                                     
Przejazd z Łodzi do Uniejowa 56 km, 1 godz.



godz 13.15- 16.30 
Uniejów Termy i Zamek                                      

I grupa Termy godz.13.15- 15.15
I grupa zwiedzanie Zamku godz.15.30-16.30
II grupa Termy godz.14.30 -16.30
II grupa zwiedzanie Zamku godz.13.15- 14.15

Obiadokolacja godz.16.30- 17.15
Wyjazd z Uniejowa godz.17.30
Powrót  do Czarnkowa godz. 23.00

Program wycieczki  oraz zakładane ramy czasowe mogą ulec zmianą z przyczyn niezależnych od organizatora.

Życzymy udanej wycieczki 

Organizatorzy

***

PROGRAM WYCIECZKI AUTOKAROWEJ PO ŁODZI (Z WSTĘPAMI)

CZAS TRWANIA OKOŁO 4 GODZ.

 zwiedzanie zespołu rezydencjonalno - fabrycznego Księży Młyn – swoiste miasto w mieście, wytwór geniuszu

najbogatszego  z  łódzkich  fabrykantów  (jego  rezydencja,  domy  robotników,  budynki  pofabryczne,  szkoła,

remiza straży, konsumy), Muzeum Kinematografii (zachowane także wnętrza pałacu fabrykanckiego z końca

XIX w) – bilet Normalny 10 zł, Ulgowy 7 zł  + obowiązkowy przewodnik miejscowy – koszt 70 zł /grupa 30 os.

 wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Telewizyjnej – kolebka polskiego powojennego kina, rektorat

uczelni zlokalizowany w willi z przełomu XIX i XX w O. Kohna, pamiątkowe zdjęcie na słynnych schodach na

których odpoczywali studiując tu m.in. R. Polański, A. Wajda, K. Zanussi i inni)

 przejazd  ul.  Tymienieckiego  (zabudowania  dawnej  fabryki  K.  Scheiblera,  Bielnik  Kopischa  –  pierwszy  

w  Łodzi  obiekt  przemysłowy),  ul  Piotrkowską  (po  drodze  zabytkowe  kamienice  i  obiekty  użyteczności

publicznej, także łódzka katedra i kościół ewangelicki p.w. św. Mateusza)

 przejazd w rejon ul Piotrkowskiej, pieszy spacer po ulicy Piotrkowskiej (m.in. łódzka aleja gwiazd kina, galeria

rzeźb  sławnych  łodzian,  pomnik  łodzian  przełomu  tysiącleci,  zabytkowa  zabudowa  rezydencjonalna  i

mieszkalna z przełomu XIX i XX w)

 przejazd  w  rejon   Kompleksu  Rozrywkowo  –  Handlowym  Manufaktura  spacer  po  zlokalizowanym  

w zrewitalizowanych obiektach fabrycznych z przełomu XIX i XX w (możliwość zamówienia posiłku w jednym

z bardzo licznych obiektów gastronomicznych)  



OPCJONALNIE: 

„Muzeum  Fabryki” w  Manufakturze  –  historia  imperium fabrycznego I.  Poznańskiego w którym

obecnie znajduje się Kompleks Rozrywkowo – Handlowy Manufaktura  (bilet N 6 zł/os, U 5

zł/os)

Centralne Muzeum Włókiennictwa – jedyna tego typu placówka w Polsce – prezentuje historię

przemysłu włókienniczego,  a  także  sztukę związaną z  tkaniną;  od  niedawna także niewielki

skansen budownictwa miejskiego bilet Normalny 10 zł, Ulgowy 6 zł. Interaktywna prezentacja

„Stara Kotłownia” prezentująca historię łódzkiego włókiennictwa (wstęp wolny); 

Palmiarnia –  zlokalizowana  przy  zabytkowym  kompleksie  Księżego  Młyna  na  terenie

najpiękniejszego łódzkiego parki Źródliska, jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów 

w Polsce (prezentacja roślin strefy zwrotkowej, równikowej i  śródziemnomorskiej) koszt 8 zł

bilet normalny, 4 zł bilet ulgowy;

Koszt usługi przewodnickiej w języku polskim wynosi 300 zł brutto (ryczałt do 5 godzin pracy) 

Program opracował

Dariusz Łapiński

PTTK Oddział Łódzki


