
           

Wycieczka do Łodzi   13 - 15.05.2016r.  
 

 I dzień 13.05.2016r 
 godz. 6,00   Wyjazd  z Olsztyna 
  godz. 8,30 -8,45 przerwa w Glinojecku, 

 ok. godz. 12,30  przyjazd   do Łodzi, 

 spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: stare miasto, stary cmentarz (trzech 
wyznań), Manufaktura, cmentarz  Żydowski,  

 godz. 16,00 zakwaterowanie  w hotelu, 

 godz. 17,00 obiadokolacja  w  restauracji  hotelowej, 

 godz.  18,15 wyjazd  do Teatru Wielkiego w Łodzi, 

 godz. 19,00  Turandot  (Opera w trzech aktach) Premiera. w Łodzi po raz 
pierwszy zostanie wystawione  arcydzieło Pucciniego – reżyseria powierzona 
została polskiemu reżyserowi i aktorowi teatralnemu dyrektorowi Teatru Groteska 
w Krakowie – Adolfowi Weltschekowi.  

 godz. 22,30 powrót  do Hotelu, 
 

II Dzień   14.05.2016r. 
 śniadanie dostępne  od godz. 7,00  w restauracji hotelowej, 

 godz. 9,00  zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem: Łódzka Szkoła Filmowa, osada 
wodno - fabryczna Księży Młyn, Pałace Scheiblerów, Muzeum Włókiennictwa, 
spacer ulicą Piotrkowską (w tym łódzkie kamienice, łódzka secesja, łódź 
wielokulturowa),Pałac Herbsta, Muzeum Miasta Łodzi  w Pałacu Poznańskich, 

 powrót do Hotelu,  

 godz. 16,00 obiadokolacja   w  restauracji  hotelowej, 

 godz. 18,00  spotkanie w siedzibie OIRP w Łodzi,  
 
    

III Dzień   15.05.2016r.   
 śniadanie dostępne  od godz. 7,00  w restauracji hotelowej, wykwaterowanie, 

 godz. 8,15 wyjazd ,  

 godz. 10,00 zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, 

 godz. 12,30 zwiedzanie  z przewodnikiem  Łowicza,  

 godz. 14,30 czas wolny na posiłek ( możliwość rezerwacji obiadu), 

 godz. 15,30 wyjazd,   

 godz. 17,30 przerwa w Glinojecku, 

 ok. godz. 20,30 powrót do Olsztyna, 
                                      

Cena –  487,00 PLN/os  (dla grup 40 osobowych , bilety do obiektów ulgowe ) 
Cena –  497,00 PLN/os  (bilety do obiektów według  cen nie uwzględniających  zniżek) 
Cena zawiera: 

 przejazd autokarem turystycznym, zakwaterowanie  w Hotelu*** ( 2 noclegi, 2 
obiadokolacje, 2 śniadania), bilety wstępu do obiektów, ubezpieczenie, opiekę 
przedstawiciela biura, przewodników miejscowych. 

 
Cena nie zawiera: biletu do Teatru Wielkiego, Opera  Turandot, cena biletu – 90,00PLN 
(miejsca w teatrze, II strefa),    
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ŻŻŻYYYCCCZZZEEENNNIIIEEE       ZZZMMMOOODDDYYYFFFIIIKKKOOOWWWAAAĆĆĆ     LUB  UŁOŻYĆ     INNY    PPPRRROOOGRAM...                                           
                     Biuro Turystyki i Transportu 

Sztadex-Tourist  

ul. Kopernika 13 lokal 1, 10-510 Olsztyn,     

tel/fax. 89541-08-79, tel.508 273 789 

NIP 7392143257, Regon 280186861 
www.sztadex-tourist.pl  e-mail: sztadex-tourist@o2.pl 

     Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystyki nr 5/2007 

                                                        Ubezpieczenie  Firmy  AXA   

 

http://www.sztadex-tourist.pl/
mailto:sztadex-tourist@o2.pl

