Gdzie zjeść?

Bezpieczny city break

Tradycyjnych dań kuchni łódzkiej w nowoczesnym wydaniu
mozna spróbować w restauracji Piwnica Łódzka
(ul.
Sienkiewicza 67) w ścisłym centrum Łodzi. Z kolei
nowoczesną kuchnię wysokiej klasy, opartą na regionalnych
produktach znajdziemy w restauracjach Quale (ul.
Narutowicza 48) i Stary Rynek 2 (Stary Rynek 2). Dań
kuchni żydowskiej warto natomiast spróbować w restauracji
Imber (Piotrkowska 43). Miłośnicy wieczornych atrakcji
powinni natomiast zajrzeć do pubu Piwoteka Narodowa
(ul. 6 Sierpnia 1/3), na OFF Piotrkowską lub do strefy
Piotrkowska 217.

ŁÓDŹ

#JesteśmyGotowi

#ŁÓDŹISREADY
Łódź to miasto kontrastów, które intryguje niemal na
każdym kroku. Jest pełne fabryk, a jednocześnie bardzo
zielone i awangardowe. Łódź olsniewa przepychem
fabrykanckich
pałaców
i
zadziwia
artystycznymi
instalacjami. Współczesna Łódż jest miastem kreatywnym,
miastem festiwali, miastem odkrywanym zupełnie na nowo.
Leży w samym sercu Polski, przy skrzyżowaniu głównych
autostrad. Można by rzec, że wszystkie drogi prowadzą...
do Łodzi.

Gdzie nocować?
Oferta noclegowa miasta jest bogata i urozmaicona.
W Łodzi znajdziesz hotele nagradzane w międzynarodowych
konkursach, hotele o wiekowych tradycjach, przytulne,
nowoczesne i ekonomiczne. Część z nich jest już otwarta
i przystosowana do przyjęcia Gości w nowych warunkach
sanitarnych.

Pełną ofertę noclegową Łodzi znajdziesz na stronie
www.lodz.travel/gdzie-spac

Co zobaczyć? Gdzie zjeść? Gdzie spać?
Pełną ofertę Łodzi znajdziesz na stronie
www.lodz.travel

Co warto wiedzieć
przed zwiedzaniem?
Jak dotrzeć do Łodzi?

Przed zwiedzaniem miasta warto zasięgnąć informacji
dotyczących atrakcji. Najlepiej skorzystać z usług Łódzkiej
Informacji Turystycznej, zlokalizowanej przy
ul. Piotrkowskiej 28 lub odwiedzić portal www.lodz.travel
Warto skorzystać również z usług przewodników miejskich.

Pociągiem
Łódź posiada bezpośrednie połączenia kolejowe m.in.
z Warszawą (tylko 1,5 godz. podróży), Krakowem,
Wrocławiem, Poznaniem, Gdańskiem, Szczecinem
i Białymstokiem. Warto wiedzieć, że w Łodzi znajduje się
kilka dworców. Największy z nich - Łódź Fabryczna znajduje się w ścisłym centrum miasta, na obszarze
Nowego Centrum Łodzi.

Samochodem
Łódź jest jednym z najlepiej położonych miast w Polsce
jesli chodzi o układ sieci drogowej. To właśnie w pobliżu
Łodzi przebiegają autostrady A1 i A2 oraz droga
ekspresowa S8.

Jednym z najbardziej charakterystycznych dla Łodzi dań są
knedle ze śliwkami z wolnoduszoną wołowiną w sosie
i młodą słodką kapustą. Ta nietypowa komibinacja smaków
wytrawnego i słodkiego z pewnością zrobi wrażenie na
nawet najbardziej wybrednych koneserach. Dania można
spróbowac w restauracji Piwnica Łódzka przy
ul. Sienkiewicza 67.

Pełną ofertę kulinarną Łodzi znajdziesz na stronie
www.lodz.travel/gdzie-zjesc

Więdej praktycznych informacji znajdziesz na stronie
www.lodz.travel/praktyczne

Autobusem
Autobusem do Łodzi można przyjechac bezpośrednio
m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Lublina, Torunia
czy Bydgoszczy. Autobusy dojeżdżają do dworców
Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska.

Co zjeść?

Jak się przemieszczać?
Po mieście można poruszać się na wiele sposobów, m.in.
transportem publicznym - tramwajami i autobusami oraz
taksówką czy rikszą. Aktualne rozkłady jazdy znajdują sie
na stronie www.mpk.lodz.pl
Dla
wygody
turystów
zostal
przygotowany
Bilet
Turystyczny. Dzięki tej ofercie odwiedzający może za
jedyne 10 złotych poruszać się wszystkimi liniamki
tramwajowymi, autobusowymi oraz pociągami Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej w granicach miatsta przez trzy dni od
momentu skasowania biletu. Dla wszystkich posiadających
zniżki, przygotowano również bilet ulgowy w cenie 5 zł.
Więcej na www.lodz.travel/bilet-turystyczny

Lokals poleca
Na ulicach Łodzi szukaj postaci z filmów animowanych, np.
Misia Uszatka, Plastusia czy Filemona i Bonifacego.
Pomników na szlaku Łodzi Bajkowej jest dziesięć!
Przy ulicy Piotrkowskiej znajdziesz magiczne podwórka, np.
wyłożony drobnymi kawałeczkami luster Pasaż Róży czy
instalację artystyczną z surrealistycznym obrazem pt.
Narodziny Dnia.
Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza znajdziesz z
kolei łódzkiego jednorożca i jego stajnię!

Dzień pierwszy

PIĄTEK

Dzień drugi

SOBOTA

... do elektrowni
Wsiadając w tramwaj zatrzymujący się w pobliżu Manufaktury,
w ciągu kilkunastu minut znajdziemy się w Nowym Centrum
Łodzi. Jest to inwestycja łącząca funkcje komunikacyjne,
biznesowe, handlowe i kulturalne. Ogromne wrażenie robi
największy dworzec kolejowy w Polsce, Łódź Fabryczna.
Jednak kulturalne serce tego obszaru bije w dawnej elektrowni
miejskiej, obecnie mieszczącej EC1 Łódź - Miasto Kultury.
W zachodniej części kompleksu znajduje się Centrum Nauki
i Techniki EC1 z interaktywnymi ekspozycjami o charakterze
popularnonaukowym. Z kolei we wschodniej części dawnej
elektrowni znajdziemy nowoczesne Planetarium oraz Halę
Maszyn.

Dzień trzeci

NIEDZIELA

Niedziela na Zdrowiu
(3 godz.)
Spacer po Piotrkowskiej
i wieczorna Łódź
alternatywnie (4 godz.)
Obowiązkowym punktem w trakcie wizyty w Łodzi jest spacer
wzdłuż ulicy Piotrkowskiej - jednej z najdłuższych ulic
handlowych w Europie. Przy głównej ulicy Łodzi znajdziemy
charakterystyczne dla miasta wystawne kamienice, eklektyczne
pałace i wille fabrykanckie. Wśród najciekawszych budynków
można wymienić kamienicę pod Gutenbergiem
z
charakterystycznymi
żeliwnymi
smokami
na
fasadzie.
Przechadzając się Piotrkowską mijamy pomniki tworzące Galerię
Wielkich Łodzian, a wśród nich ławeczkę poety Juliana Tuwima,
fortepian pianisty Artura Rubinsteina czy kuferek Władysława
Reymonta.
Jednak Piotrkowska to nie tylko zachwycające zabytki, ale również
kulturalne, gastronomiczne i rozrywkowe centrum miasta.
W murach dawnej fabryki Franciszka Ramischa obecnie mieści się
OFF Piotrkowska. To miejsce, w którym spotykają się miłośnicy
kultury, sztuki i dobrego jedzenia. Znajdziemy tu liczne restauracje,
puby, kluby muzyczne, showroomy, pracownie artystyczne czy
studia kulinarne. O OFF Piotrkowskiej mówi się, że bije tutaj
alternatywne serce miasta.

Blisko 1/3 powierzchni Łodzi zajmują tereny zielone. Jest
wśród nich ponad 30 parków miejskich, Ogród Botaniczny,
Ogród Zoologiczny, liczne skwery i zieleńce, jak również jeden
z największych kompleksów leślnych w granicach miasta
w Europie, czyli Las Łagiewnicki.

Łódź postindustrialna
(4 godz.)

Łódzki Ogród Botaniczny jest jednym z największych
ogrodów w Polsce (67 ha). Wraz z pobliskim Ogrodem
Zoologicznym, parkiem im. J. Piłsudskiego (zwanym
popularnie parkiem "na Zdrowiu") oraz rezerwatem przyrody
Polesie Konstantynowskie tworzy ponad 250-hektarowe
zielone płuca miasta. Oprócz niezwykle zróżnicowanej
przyrody, w ogrodzie można zwiedzać skansen roślinny, gdzie
zaprezentowane są tradycyjne dla polskiej wsi gatunki
kwiatów, owoców i ziół oraz wiejskie chaty przeniesione z
podłódzkiej miejscowości Ldzań.

Od fabryki...
Sobotnie zwiedzanie najlepiej zacząć od kawy w jednej z
licznych kawiarni w Manufakturze. Manufaktura to dawna
fabryka Izraela Poznańskiego, a obecnie 27-hektarowy
kompleks, na który skłądają się muzea, kino, teatr, ponad 250
sklepów, restauracje, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa oraz
hotel Vienna House Andel's w budynku dawnej przędzalni.

Miejski Ogród Zoologiczny jest obecnie w trakcie
największej rozbudowy w swojej historii. Na ponad połowie
terenu ogrodu powstaje Oreintarium - wielkopowierzchniowa
ekspozycja wodno-lądowa fauny i elementów kultury strefy
orientalnej,
czyli
południowo-wschodniej
Azji.
Dzięki
rozbudowie ogród wzbogaci się o takie gatunki, jak
orangutany, pantery mgliste, rekiny czy płaszczki. Planowane
otwarcie Orientarium to połowa 2021 roku.

W największej rezydencji fabrykanckiej w Polsce, pałacu
Izraela Poznańskiego, mieści się Muzeum Miasta Łodzi.
Dawne zabudowania fabryczne kryją kolejne dwa muzea prezentujące kolekcję sztuki współczesnej Muzeum Sztuki
ms2 oraz przybliżające historię Manufaktury Muzeum
Fabryki. Manufaktura to również doskonałe miejsce na obiad
w jendej z około czterdziestu restauracji.

Z wizytą u Scheiblera
(3 godz.)
Jeżeli chcesz poczuć niczym niezmącony klimat epoki
lodzermenschów *, to koniecznie odwiedź Księży Młyn.
Dawne imperium przemysłowe Karola Scheiblera obecnie
jest kompleksem zabudowań pofabrycznych i willowych,
zieleni miejskiej oraz dawnego osiedla robotniczego. Wśród
najciekawszych miejsc należy wymienić Muzeum Pałac
Herbsta - imponującą perłę łódzkich pałaców oraz
Palmiarnię zlokalizowaną na terenie najstarszego parku
miejskiego - Źródliska.
* lodzermensch - określenie bogatego mieszkańca
zindustrializowanej Łodzi przełomu XIX i XX wieku

Łódź to miasto tak różnorodne, że atrakcje na
miarę swoich oczekiwań znajdzie tutaj każdy zarówno amatorzy zwiedzania, aktywnego
wypoczynku, jak i miłośnicy dobrego jedzenia.
Z pewnością jeden weekend nie wystarczy aby
w pełni poznać Łódź!
Opracowanie: Łódzka Organizacja Turystyczna

