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program wycieczki
Dzień 1 - DZIEŃ WŁÓKIENNICZY
Wyjazd z Opola we wczesnych godzinach porannych do Łodzi. Na początek udamy się wraz z
przewodnikiem do Muzeum Włókiennictwa, w którym w zrewitalizowanej kotłowni dawnej
fabryki Ludwika Geyera, wykorzystywane są najnowsze technologie, żeby opowiadać o historii
przemysłu włókienniczego oraz samej Białej Fabryki i rodziny Geyerów. Następnie udamy się na
obiad, po którym przejdziemy słynną ulicą Piotrkowską z pomnikiem Misia Uszatka i Ławeczką
Tuwima. Zwiedzanie zakończymy na osiedlu robotniczym Księży Młyn - jednej z
najważniejszych atrakcji Łodzi. Podczas spaceru po tej niezwykle klimatycznej części miasta
odwiedzimy Centrum Turysty Księży Młyn, w którym weźmiemy udział w warsztatach: „Kufry
szyframi nadziane” - szyfrogra; współpraca i rywalizacja w jednym - zadania związane w
różnoraki sposób z włókiennictwem i Łodzią. Zobaczymy też wystawę „od przędzenia do
gotowego wyrobu". Przejazd do ośrodka, kolacja.

Dzień 2 - DZIEŃ NAUKOWY
Po śniadaniu udamy się do Experymentarium - uczestnicy korzystają z interaktywnych
stanowisk i eksponatów, przeprowadzają doświadczenia, prowadzą obserwacje, zgłębiają
tajniki świata. Weźmiemy udział w warsztatach "Odkryj tajemnice Einsteina!" - zabawa będąca
dodatkową atrakcją podczas zwiedzania interaktywnej wystawy. Gra łączy zabawę z
elementami rywalizacji. Po obiedzie odwiedzimy Planetarium, w którym obejrzymy pokaz
"Najbliższe podwórko": podczas pokazu odpowiemy sobie na pytanie, gdzie jest w Drodze
Mlecznej nasze miejsce. Spotkamy się oko w oko z wielkim obłokiem molekularnym, z którego
narodził się Układ Słoneczny. Obejrzymy z bliska powierzchnię Słońca i wybierzemy się w
podróż po najbardziej niesamowitych miejscach naszego systemu planetarnego, sięgając do
jego odległych granic. Przejazd do ośrodka, wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Dzień 3 - DZIEŃ FILMOWY
Po śniadaniu przejazd do Muzeum Kinematografii, w którym weźmiemy udział w warsztatach:
"Zabawki w świetle latarni magicznej" - uczestnicy poznają wynalazki optyczne z epoki
prefilmowej, wcielą się w narratorów bajkowej historii, własnoręcznie stworzą zabawkę
optyczną i na ekranie kinowym zobaczą klasyczne polskie animacje dla dzieci.
Po obiedzie powrót do Opola.

cena

min. 45 dzieci

min. 40 dzieci

min. 35 dzieci

435 ZŁ

455 ZŁ

480 ZŁ

cena obejmuje:
- przejazd autokarem
- realizację programu wycieczki, bilety wstępu
- zakwaterowanie: 2 noclegi, pokoje wieloosobowe
- wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje (jedna w
formie ogniska)
- sprzęt sportowy i multimedialny
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatny udział 1 opiekuna / 15 dzieci

+ 48 512 115 106
BIURO@WESOLYAUTOBUS.PL

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie.
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