
  

  

WW  YY  CC  II  EE  CC  ZZ  KK  AA      SS  ZZ  KK  OO  LL  NN  AA  
 

ŁÓDŹ - STOLICA FILMU 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły, następnie przejazd do Łodzi. 

Po południu zwiedzanie z przewodnikiem stolicy polskiej kinematografii. 

Łódź to niezwykłe miasto, które swój specyficzny charakter zawdzięcza 

wielokulturowym korzeniom. Historię miasta tworzyli Polacy, Żydzi, Niemcy 

i Rosjanie. Do dziś w Łodzi można podziwiać kamienice wzniesione przez 

żydowskich i niemieckich właścicieli, świątynie prawosławne oraz kościół 

ewangelicko-augsburski. W trakcie zwiedzania spacer ulicą Piotrkowską – 

najdłuższym deptakiem w Polsce, na którym odbywają się festyny, jarmarki  

i happeningi artystyczne. Znajduje się tu również słynna „Aleja Gwiazd”. Swoje 

gwiazdy mają tu m.in. Agnieszka Holland, Roman Polański, Krzysztof 

Kieślowski oraz związani z Łodzią aktorzy: Leon Niemczyk, Bogumił Kobiela, 

Zbigniew Cybulski. Zwiedzanie Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej 

oraz wizyta w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, gdzie w starej kotłowni 

można zobaczyć pokaz multimedialny przedstawiający maszynę parową oraz 

sposób działania krosna mechanicznego. Po obiadokolacji wizyta w centrum 

rozrywkowo-kulturalno-handlowym „Manufaktura”. Wieczorem 

zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami) i nocleg. 

 

2 dzień  
 

Po śniadaniu wizyta w Wyższej Szkole Filmowej (z zewnątrz). Uczelnia mieści 

się na terenie rozległego kampusu wokół dawnej willi fabrykanta Oskara Kona. 

Obecnie mieści się w niej rektorat, sala senatu, dziekanaty wszystkich 

wydziałów, główna sala projekcyjna i dział dźwięku. Wokół willi, na rozległym 

terenie parkowym, znajdują się liczne budynki dydaktyczne i produkcyjne wraz 

z nowo zbudowanym gmachem, mieszczącym nowoczesną halę zdjęciową i 

studio telewizyjne. Około południa zwiedzanie jedynego w Polsce – Muzeum 

Kinematografii, poświęconego polskiej sztuce fotografii, mediów i polskim 

superprodukcjom. W zbiorach muzeum znajdują się unikatowe urządzenia  

z okresu poprzedzającego wynalezienie kina, a także amatorskie i profesjonalne 

kamery filmowe, projektory, rzutniki, duża kolekcja aparatów i kamer 

fotograficznych, maszyny i urządzenia służące do obróbki taśmy filmowej, 

sprzęt oświetleniowy, imponująca kolekcja plakatów oraz programów 

filmowych. Na zakończenie pobytu w Łodzi wizyta w Centrum Nauki EC1, 

gdzie ekspozycje składają się z interaktywnych urządzeń umożliwiających 

samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji. Zwiedzanie odbywa 

się według ścieżek tematycznych: przetwarzanie energii, rozwój wiedzy  

i cywilizacji, mikroświat-makroświat. Po południu wyjazd w drogę powrotną.  

W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny 

we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu 

w cenie 40 zł/os. Przyjazd przed szkołę w późnych godzinach wieczornych. 

 
Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 1 nocleg ze śniadaniem,  

• 1 obiadokolację w restauracji. 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 50 zł/os. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

41 – 51  440,- 

36 – 40 475,- 

31 – 35 530,- 

25 – 30  595,- 

cena obowiązuje do 31.12.2023 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 



 

 

 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej ……………………………………….. bezpłatnie 

• Centralne Muzeum Włókiennictwa ………………………………………………… cena:  ok. 12 zł/os. 

• Wyższa Szkoła Filmowa (z zewnątrz)………………………………………….…… bezpłatnie 

• Muzeum Kinematografii …………………………...…………..…………………...… cena:  ok. 13 zł/os.  

• Centrum Nauki i Techniki EC1 ………………………………………………………. cena:  ok. 16 zł/os. 

• Rezerwa na zmianę cen biletów wstępu w 2023 roku …………………………………… ok. 10 zł/os. 
 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy(cennik jesień 2022): 
 

• ZOO i Orientarium Łódź …………………………………………….…….…………. cena:  ok. 40 zł/os. 

• Park of Poland – Suntago Wodny Świat – strefa Jamango – szkoła podstawowa….... 72 zł (4 godziny), 84 zł (cały dzień) 

• Park of Poland – Suntago Wodny Świat – strefa Jamango – szkoła średnia………..... 84 zł (4 godziny), 100 zł (cały dzień) 

• Centrum Nauki i Techniki EC1 – kino sferyczne – film 3D……….…….…………. cena:  ok. 8 zł/os. 

• wizyta w Planetarium EC 1 …………………………………………………………… cena:  ok. 13 zł/os. 

• lekcja muzealna w Muzeum kinematografii …………..................….………..……. cena:  ok. 15 zł/os.  

• zwiedzanie cmentarza żydowskiego ……..……………………………….………… cena:  ok. 10 zł/os. 

• zwiedzanie Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego ……………………….………….. cena:  ok. 5 zł/os. 

• spektakl w Teatrze Lalek „Arlekin” ………………………………………….……… cena:  od 24 zł/os. 

• zabawa w Aquaparku Fala – 2 godziny…………………..……………...…...……… cena:  ok. 23 zł/os. 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 


