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                                                      Łódź włókiennicza   
Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie 

14-16.10.2021  
1 dzień : 14.10.2021 czwartek  

Wyjazd z Bożkowa  w godzinach  porannych w kierunku Spały-spacer po urokliwej 

miejscowości gdzie Odbywają się coroczne dożynki prezydenckie oraz swoją siedzibę ma COS.  

Przejazd do Konewki –zwiedzanie bunkra –schronu o długości 350 m  Głównym celem  tego 

obiektu miał być potężny schron kolejowy mogący pomieścić całe składy pociągów sztabowych 

pełniące  rolę ruchomych środków dowodzenia dla sztabów wojskowych a także dla 

najwyższych dostojników III Rzeszy w tym również Hitlera. Następnie przejazd do Nagórzyc- 

zwiedzanie  podziemnej trasy turystycznej grot nagórzyckich –skąd wywodzi się legenda o 

zbóju Madeju i jego madejowym łożu. Przejazd do miejsca zakwaterowania w okolicach 

Tomaszowa Mazowieckiego, kolacja grillowa lub zamiennie kolacja biesiadna, nocleg.  

2 dzień : 15.10.2021 piątek  

Śniadanie, przejazd do  Lipiec Reymontowskich –zwiedzanie Muzeum Regionalnego. 

Władysława Stanisława Reymonta, następnie przejazd do Parku Wodnego SANTAGO-

największego  Parku wodnego w Polsce. Przejazd do Łodzi, zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg. Dla chętnych wieczorne wyjście Centrum Rozrywki  Manufaktura dawnego imperium 

Poznańskiego  bogatego przedsiębiorcy przemysłu włókienniczego.  

3 dzień:16.10.2021 sobota  

Śniadanie, wykwaterowanie, wejście i zwiedzanie  z przewodnikiem  EC1 –zabytkowej 

elektrowni która dziś pełni funkcje kulturalną wejście do Planetarium na seans.  

Następnie  przespacerujemy się  po najsłynniejszej łódzkiej ulicy ul. Piotrkowskiej  jednej z  

najdłuższych ulic handlowych w Europie, wzdłuż której w XIX wieku rozwijało się miasteczko, 

Dodatkową atrakcję  ulicy stanowią z całą pewnością "Aleja Gwiazd" oraz pomniki z "Galerii 

Wielkich Łodzian". Na koniec Muzeum Fabryki- Jest to wystawa multimedialna, która 

prezentuje historię rodziny Poznańskich i ich fabryki ze szczególnym uwzględnieniem procesu 

produkcyjnego. Goście mogą dowiedzieć się, w jaki sposób bawełna stawała się przędzą, po 

czym zobaczyć, jak zmienia się ona w tkaninę w trakcie prezentacji pracy XIX-wiecznych 

krosien. Czas wolny na obiad we własnym zakresie.   

Wyjazd z Łodzi w kierunku Bożkowa.  
  
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE IMPREZY :  

• Transport autokarem  
• Wszystkie opłaty drogowe, parkingowe, autostrady 
• 1 x nocleg w https://centrummolo.pl/  
• 1x nocleg w https://www.hotelmazowiecki.com/ 
• 2x śniadanie  
• 1x obiadokolacja https://www.hotelmazowiecki.com/ 

• 1x kolacja grillowa https://centrummolo.pl/    

• Opieka pilota na całej trasie wycieczki  

• Ubezpieczenie NNW- TU Signal Iduna, TFG, TFP    
• VAT 

ŚWIADCZENIA  NIE  ZAWARTE W CENIE IMPREZY : 

• EC1 seans w Planetarium 14 zł/os   
• Muzeum Fabryki 11 zł/os  
• bunkry w Konewce z przewodnikiem 13 zł/os  
• Groty Nagórzyckie 15 zł/os 
• Lipce Reymontowskie muzeum 5 zł/os   

 
CENA przy minimum  50 os : 480 PLN/OS  
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