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Już w listopadzie powraca ulubiona akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiej
Organizacji Turystycznej - ,,POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY’’. Są
to specjalnie przygotowane oferty tańsze o 50%. W tym roku w nowej odsłonie! Bo
aż w dwóch weekendach listopada: 18-20 oraz 25-27/11/2022 r. Dzięki tej kampanii
możemy odkrywać piękno naszego kraju w korzystnych cenach. Poniżej podajemy
listę miejsc biorących udział w akcji w Łodzi. Zapraszamy serdecznie!

HOTEL REYMONT
Położony przy ul. Legionów 81 1,1 km od Centrum handlowego Manufaktura w Łodzi, Hotel
Reymont Łódź oferuje centrum spa, centrum wellness i masaż.
Zapraszamy na weekendowe pobyty 18-20 i 25-27 listopada 2022 r. w specjalnej, obniżonej
cenie.
Sprzedaż pobytów na wybrane terminy z rabatem 50% ruszyła już 21.10.2022 r.
Szczegóły promocji i dokonywanie rezerwacji:
Strona hotelu: https://phhhotele.pl/oferty_specjalne/weekend-za-pol-ceny/
Numer telefonu: 42 633 80 23
MUZEUM FABRYKI
Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Fabryki. Edycja tegoroczna w tym muzeum będzie miała
miejsce od 18 do 20 listopada 2022r.
W tych dniach oczywiście nasze ceny tniemy na pół:
Normalny: 5,50 zł
Ulgowy: 4,00 zł
Rodzinny: 15,00 zł
Więcej informacji o muzeum znajdziesz TUTAJ.
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Muzeum Archeologicznego i Etnograﬁcznego
w Łodzi w ramach akcji Weekend Za Pół Ceny w teminach 19.11* oraz 25-27.11. 2022 r.
*W związku z tymczasowym zamknięciem wystaw Muzeum 19 listopada zapraszmy na
oprawadzanie kuratorskie jedynie po stałej wystawie etnograﬁcznej o godz. 11.00.
Obniżce cen ulegają bilety:
Normalny: 4,50 zł
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Ulgowy: 3 zł
Grupowy (od 10 osób) – 3.50 zł/ os.
Więcej informacji o muzuem znajdziesz TUTAJ.
CENTRUM NAUKI I TECHNIKI W ŁODZI (EC1)
W listopadzie ulubiona akcja Polskiej Organizacji Turystycznej zawita do Centrum Nauki i
Techniki EC1 w trakcie dwóch weekendów: 19-20 listopada i 26-27 listopada 2022r.
W ramach oferty zapraszamy do obejrzenia naszej stałej wystawy w promocyjnych cenach:
Bilet normalny:14,50 zł
Bilet ulgowy: 11 zł
Zakupu można dokonywać on-line lub stacjonarnie w kasach Centrum.
Więcej informacji o EC1 znajdziesz TUTAJ.
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
Zapraszamy do zwiedzania muzeum. W ramiach akcji Weekend Za Pół Ceny oferujemy
oprowadzanie, prelekcję oraz grę muzealną.
Szczegóły programu:
19.11.2022 r. (sobota) o godz. 11.00 Muzeum Tradycji Niepodległościowych zaprasza do
Oddziału Martyrologii Radogoszcz mieszczącego się przy ulicy Zgierskiej 147 na:
„Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na
Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej”. Wizyta na
wystawie pozwoli uczestnikom poznać realia życia w okupowanym przez Niemców Kraju
Warty oraz zjawiska i problemy, z jakimi borykali się ówcześni Polacy (germanizacja,
wysiedlenia, praca przymusowa, problemy aprowizacyjne, konspiracja i opór). Zapozna też z
dramatyczną historią Radogoszcza, gdzie w czasie niemieckiej okupacji funkcjonowało
hitlerowskie więzienie policyjne dla mężczyzn oraz jej tragicznym ﬁnałem, jakim było
bestialskie zlikwidowanie placówki i wymordowanie jej więźniów w styczniu 1945 r. Koszt: 5 zł
(od osoby).
19.11.2022 r. (sobota) o godz. 13.00 pracownicy Oddziału Martyrologii Radogoszcz (ul.
Zgierska 147) zapraszają na prelekcję historyczną zatytułowaną: „Chłopczyca czy dama?
Oblicza kobiety międzywojnia”. Prelekcja poświęcona życiu codziennemu Polek sprzed stu
laty. Pozwoli zrozumieć, w jaki sposób na ich codzienność wpływały zmiany społeczne
zapoczątkowane przez I wojnę światową, jak radziły sobie z nowymi obowiązkami i wielkim
kryzysem gospodarczym lat 30. XX wieku. Spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy Polki
międzywojnia rzeczywiście podążały za trendami i jak chętnie nosiły spodnie. Koszt: 5 zł (od
osoby).
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20.11.2022 r. (niedziela) o godz. 12.00 zapraszamy osoby indywidualne na Stację Radegast
(al. Pamięci Oﬁar Litzmannstadt Getto 12) na „Oprowadzanie z przewodnikiem po Pomniku
Zagłady Litzmannstadt Getto”. Wcześniejsza rezerwacja nie jest wymagana, wystarczy
przybyć na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia i zgłosić się do obsługi.
Oprowadzanie będzie odbywało się w języku polskim (z oferty nie mogą skorzystać grupy
zorganizowane). Koszt: 5 zł (od osoby).
26.11.2022 (sobota) w godzinach pomiędzy 10.00-16.00 Oddział przy ulicy Gdańskiej 13
zaprasza osoby indywidualne do wzięcia udziału w grze muzealnej pt.: „Odszukaj Artefakt”.
Jest to składające się z dwóch etapów aktywne zwiedzanie wystaw poprzez szukanie
„artefaktów”. Etap pierwszy gry obejmuje poszukiwanie dziesięciu artefaktów z wystawy
stałej pt.: „Historia Więzienia przy Długiej (Gdańskiej) 13 w Łodzi w latach 1885-1953.”. W
etapie drugim poszukiwanych jest dwanaście artefaktów w przestrzeni wszystkich trzech
wystaw prezentowanych w oddziale przy ulicy Gdańskiej. Wcześniejsza rezerwacja nie jest
wymagana, wystarczy przyjść do muzeum i zgłosić przy wejściu chęć udziału w grze.
Pracownik placówki objaśni jej zasady oraz wyda niezbędne do rozwiązania karty pracy. Gra
prowadzona jest w języku polskim (z oferty nie mogą skorzystać grupy zorganizowane).
Koszt: 5 zł (od osoby).
Więcej informacji o muzeum znajdziesz TUTAJ.
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