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ŁÓDŹ - „Tajemnice pyłków” 

w Centrum Nauki i Techniki EC1 
  

 

13 stycznia 2019 r. – niedziela 
 

 

 

 
 

 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 7.45 wyjazd z Katowic 
(po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Piotrków Trybunalski do 
Centrum Nauki EC1 w Łodzi.  Tematem zwiedzania będzie największe w Polsce 
CENTRUM NAUKI I TECHNIKI w zrewitalizowanym kompleksie EC1. Na powierzchni 8 
tys. m2 w byłej elektrowni przygotowano specjalne ścieżki (z dostępnymi stanowiskami 
do wykonywania doświadczeń) o tematyce: „Przetwarzanie Energi”, „Mikroświat – 
Makroświat”, czy „Rozwój wiedzy i cywilizacji”, w trakcie  zwiedzania udział w projekcji 
filmu 3D w KINIE SFERYCZNYM. Dodatkowo do 2 lutego 2019 r. dostępna jest wystawa 
„Tajemnice Pyłków”, gdzie zwiedza się ją: wzrokiem, słuchem, dotykiem i zapachem, 
obrazowo wyjaśnia mechanizm zapylania. Po zwiedzaniu przejście na najdłuższą ulicę 
Europy - ul. Piotrkowska, gdzie przewidziany jest czas na wytchnienie i posiłek.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 
 

Świadczenia:  
• Przejazd autokarem,  

• Opłaty drogowe, autostradowe i parkingowe,  

• Pilot – przewodnik na całej trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna sum. ubezp. 5000 zł 
 

 

koszt wycieczki: 72 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 65 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

 
*Dodatkowo na wstęp do Centrum Nauki i na film do Kina Sferycznego: koszt 30 zł 

 

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu, (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w 
imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „ŁÓDŹ” 

http://www.chorzow.travel.pl/

