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Kulturalnie i uzdrowiskowo

ŁÓDŹ – TERMY UNIEJÓW

DZIEŃ I: Zbiórka o godz. 05.30 w Tanowie i wyjazd o godz. 06:00.
Przyjazd do Łodzi w godzinach południowych. Zaczniemy od zwiedzenia
Księżego Młyna, który jest największym na terenie Łodzi zabytkowym
kompleksem urbanistycznym składającym się z obiektów przemysłowych i
rezydencjonalnych. Następnie zobaczymy miasto z innej strony- obejrzymy
Ogród Botaniczny z Palmiarnią. W ogrodzie prezentowane są gatunki flory
rodzimej oraz liczne rośliny obcego pochodzenia. Bogate zbiory liczące ok.
4000 gatunków, eksponowane są w dziewięciu działach tematycznych.
Palmiarnia ukryta pośród starych drzew zabytkowego Parku Źródliska, to
wyjątkowo malownicze miejsce, pełne tajemniczości i niezwykłej egzotyki.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ II : Śniadanie w hotelu. Przejazd do Centrum Handlowego Ptak w
Rzgowie – czas wolny na zakupy. Potem przejazd do Łodzi- spacer
zaczniemy od najpiękniejszej fabryki Łodzi – dawnych zakładów Izraela K.
Poznańskiego ze wspaniałym, kutym ogrodzeniem i główną bramą wjazdową,
której wrota stanowią mistrzowskie dzieło sztuki kowalskiej. Dawny kompleks
przemysłowy został zrewitalizowany i obecnie jest wykorzystywany przez
centrum handlowo-rozrywkowo-kulturalne Manufaktura . Potem spacer po
ulicy Piotrkowskiej o długości 4,2 km, która stanowi „wizytówkę miasta”. Na
tej ulicy można zobaczyć pomniki, np. Trzech Fabrykantów, Ławeczkę J.
Tuwima czy Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci. Powrót do hotelu,
obiadokolacja .Nocleg.

DZIEŃ III: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Uniejowa do
kompleksu termalno-basenowego Termy Uniejów.
Obiekt oferuje gorące kąpiele w leczniczych solankach termalnych. Znajdują
się tu baseny kryte i otwarte oraz zespół odnowy biologicznej ze strefą saun,
aromaterapią, tepidarium, gabinetem masażu czy komorą śnieżną.
Największą atrakcją tego miejsca są tzw. Łaźnie Kasztelańskie czyli
prawdziwie średniowieczne SPA, oferujące kąpiele w dębowych 6-osobowych
baliach z solankową wodą termalną lub z dodatkiem różanych olejków i
płatków kwiatów, a nawet w piwie czy czekoladzie. Wyjazd w drogę
powrotną . Na trasie krótki postój w Licheniu. Spacer do Sanktuarium.
Obiad. Wyjazd do Tanowa. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych.
TERMIN: 16-18.09.2016r.
CENA: 490 zł / os ( Kalkulacja dla grupy min. 46 osób)
Świadczenia zawarte w cenie:
 transport komfortowym autokarem
 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej
 wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad w drodze powrotnej
( drugie danie gorące)
 ubezpieczenie: NNW
 opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 90 PLN
Dopłata do pokoju 1 os. – 160 PLN
 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Szczecin 11.03.2016 r.

