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05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
Łódź - “W pałacu Fabrykanta i jego fabryce…” 

 
 

6.30    Wyjazd spod szkoły 
Przyjazd do Łodzi: 
Zwiedzanie Pałacu Poznańskich  z przewodnikiem (lekcja). 
Spacer tematyczny ukierunkowany na zwiedzanie wnętrz pałacu pod kątem historii rodziny Poznańskich, 

przybliża drogę kariery Izraela i następnych pokoleń ukazaną na podstawie zachowanych pamiątek; 
obejmuje zwiedzanie apartamentów reprezentacyjnych oraz rodzinnych pałacu, który był wizytówką 
firmy „I.K. Poznańskiego”, a dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Łodzi.       
Ze względu na dni otwarcia muzeów realizacja wycieczki możliwa od wtorku do czwartku 

 
LUB 

Zwiedzanie Łodzi  z przewodnikiem w formie gry miejskiej  
ŁÓDŹ  - IMPERIUM  BAWEŁNY I WIELOKULTUROWOŚCI 
Podczas gry miejskiej zabawimy się w detektywów i  przeniesiemy się w czasie do XIX wieku by przez pryzmat 
zabytków, śladów historii  i losów Łodzian,  rozszyfrować dzieje łódzkich fabrykantów i innych znanych Łodzian,  
a także wielokulturową przeszłość miasta.  
Odwiedziemy m.in. miejsca związane z rodami fabrykanckimi ( Scheiblerami, Grohmanami i Poznańskimi), 
zabytki religii żydowskiej, katolickiej, prawosławnej i protestanckiej oraz miejsca, w których bywali sławni 
Łodzianie różnych kultur m.in. Julian Tuwim, Artur Rubinstein, Władysław Reymont. 
Wszyscy uczestnicy po krótkim wprowadzeniu w historię miasta w Manufakturze dzielą się na grupy. Każda grupa 
otrzymuje mapę z zaznaczonymi miejscami do odwiedzenia oraz paszport, w którym będzie musiała zebrać 
pieczątki z odwiedzonych miejsc. Ponadto uczestnicy otrzymają karty z zagadkami, na które odpowiedzi znajdą w 
odwiedzanych miejscach. Wskazane litery z hasłem poszczególnych zagadek utworzą hasło. Prawidłowe hasło 
pozwoli uczestnikom gry otrzymać honorowy tytuł obywatela wielokulturowej Łodzi i drobną nagrodę 
niespodziankę. Kolejność odwiedzania miejsc jest dowolna – wyjątek stanowi miejsce startu i mety. Na wykonanie 
zadań i wprowadzenie przeznaczone jest maksymalnie 3 godziny. Uczestnikom gry nie wolno się rozdzielać, nad 
każdą grupą czuwa opiekun. Ilość grup jest zależna od liczby opiekunów. 

 

Spacer po Manufakturze z czasem wolnym na posiłek (we własnym zakresie) LUB  
*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 35zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub   
25 zł/os (drugie danie, napój) lub 25 zł/os (pół pizzy, picie)  
 
Muzeum Fabryki w Manufakturze  
- poznawanie dziejów Łodzi na przykładzie losów fabryki 
- przybliżanie wiedzy o technologii powstawania tkanin 
- poznawanie funkcjonowania wielkich kompleksów przemysłowych  
- pogłębianie szacunku dla trudu i wysiłku ludzi związanych z fabryką 
- budzenie identyfikacji i więzi z regionem 
- pogłębianie poczucia dumy z historii i tradycji regionu łódzkiego 
- podnoszenie rangi i wartości zawodów włókienniczych 

 
 + „Gra Ekonomiczna” – LEKCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Uczestnicy ``przenoszą się w czasie``  

do XIX w. handlują, zarabiają, tworzą swoje przedsiębiorstwa. Próbują dorównać Izraelowi Poznańskiemu lub 
jego konkurentowi Karolowi Scheiblerowi. W grze wykorzystywane są specjalnie opracowane rekwizyty. 

Wyjazd w drogę powrotną.   
18.30-19.00 Powrót pod szkołę 
 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT 
- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

 



Cena:  80 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
     95 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
    110 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu, warsztat, przewodnik miejscowy: 30 zł/os. 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 35zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 25 zł/os (drugie danie, napój)  
lub 25 zł/os (pół pizzy, picie) 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami). 
Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 
 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11  
lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 

 

Zaliczka konieczna do podpisania umowy 50zł/os.   

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej 
na czas zebrania zaliczek! 

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta 
bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.  

 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć 
ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego 
małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela 
ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, postanowieniami 
Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez Organizatora. Uczestnik 
imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, 
Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują się także na stronie internetowej Organizatora 
www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, 
podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, 
wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 
8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym 
podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za 
szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, 
listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma prawo 
zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają następująco: 
- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, z której 
Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku okaże 
się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami poniesionymi przez Organizatora, Organizator w 
terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy 
lub na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy 
turystycznej przekroczą wpłaconą przez Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części 
poniesionych przez Organizatora kosztów. 
 
 
 
 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/

