Łódź – atrakcje miasta
PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE ŁODZI
•

Łódź – miasto wojewódzkie w środkowej Polsce, położone na Wzniesieniach Łódzkich;

•

Miasto kojarzone z szarymi kominami fabrycznymi, z zakładami włókienniczymi

•

Łódź to przede wszystkim miasto o bogatej historii tworzonej przez jej mieszkańców kiedyś
i dzisiaj;

•

Miasto Czterech Kultur – Polskiej, Żydowskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej – wciąż zmieniające
swoje oblicze;

•

Tutaj znajdziecie wspaniałe miejsca rozrywki, kultury tętniące życiem, a zaadoptowane
z dawnych kompleksów fabrycznych.

Jeżeli chcecie Państwo poznać historię naszego miasta, zapraszamy na wędrówkę po najbardziej
znanych i tajemniczych zakątkach, do odwiedzenia cudownych zabytków architektury i najbardziej
klimatycznych miejsc, a także na spacer najdłuższą w Europie ulicą handlową – Piotrkowską,
zwana pieszczotliwie przez nas, Łodzian Pietryną.

Poniżej przedstawiamy tylko kilka z wielu miejsc wartych
polecenia i zobaczenia:

v Kompleks Rozrywkowo – Handlowy Manufaktura zlokalizowanego w zrewitalizowanych
obiektach fabrycznych z przełomu XIX i XX w. będących kiedyś imperium przemysłowym
Izraela Kalmanowicza Poznańskiego.
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Jest to jeden z trzech zachowanych w Łodzi kompleksów fabryczno - rezydencjonalnych, unikatowych
w skali światowej. Znajdziemy tutaj dużą ilość sklepów, salonów mody, restauracji, pubów i innych
punktów rozrywkowo-usługowych. Polecamy zabawę połączoną z edukacją w Eksperymetarium to
interaktywne muzeum nauki i techniki, gdzie przekonacie się Państwo, jak w prosty sposób utworzyć
pola magnetyczne, co się stanie w przypadku kontaktu wody z prądem, albo jak tworzy się głos ludzki.
Kręgielnia

„Grakula”

to

kolejna

atrakcja

Manufaktury,

gdzie

na

28

nowoczesnych,

zautomatyzowanych torach, albo przy stołach bilardowych spędzicie Państwo miło czas. Kompleks
Rozrywkowo-Handlowy Manufaktura to również wiele restauracji serwujących międzynarodową
kuchnię, puby czy dyskoteki oraz sklepy znanych na świecie marek. Dla osób zainteresowanych
historią polecamy wizytę w Muzeum Miasta Łodzi, mieszczącego się w Pałacu Izraela Poznańskiego.
W tym okazałym budynku, nazywanym łódzkim Luwrem, można podziwiać między innymi gabinety
biograficzne sławnych łodzian: Juliusza Tuwima, Jerzego Kosińskiego, Aleksandra Tansamana, Artura
Rubinsteina czy Wł. St. Reymonta.

A może wizyta w jedynym w Polsce Muzeum Włókiennictwa,
mieszczącym się w byłej siedzibie pierwszej zmechanizowanej
fabryki w Łodzi, należącej do Ludwika Geyera, zwanej Białą
Fabryk.

Można

tutaj

zobaczyć

wystawy

i

ekspozycje

prezentujące historię przemysłu włókienniczego, a także sztukę
związaną z tkaniną.

Jeżeli nie zakupy i historia, to może relaks i trochę sportu?
Zapraszamy do największego w Polsce Aquaparku Fala – kompleks basenów na otwartym powietrzu
i wewnątrz budynku. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, Basen sportowy i rekreacyjny, basen dla
maluchów, basen z falą, a może dzika albo rwąca rzeka? Dla wytchnienia może plaża albo jacuzzi czy
sauna albo plac zabaw dla dzieci i batuta. Można tu spędzić cały dzień korzystając również z usług
gastronomii na terenie Aquaparku.
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Spacer najdłuższa ulicą handlową w Europie „Pietryną” czyli ul. Piotrkowską. Tutaj
nowoczesność miesza się z historią. Można dokonywać zakupów w sklepach światowych marek
i można podziwiać wspaniałą architekturę stojących tutaj kamienic z przełomu XIX i XX wieku.
Podczas spaceru zobaczymy m.in. Łódzką Aleję
Gwiazd Kina, Galerię Rzeźb Sławnych Łodzian tworzonej od 1995 roku, w której skład wchodzi 5
pomników-rzeźb. Rzeźby te, wykonane z brązu, stoją
na

głównej

ulicy

Łodzi.

Celem

projektu

jest

upamiętnienie sławnych osób związanych z Łodzią.
W skład Galerii wchodzą: "Ławeczka Tuwima",
"Fortepian Rubinsteina", "Kufer Reymonta", "Twórcy
Łodzi Przemysłowej" i "Fotel Jaracza". Podczas
spaceru tą najsłynniejszą ulicą Łodzi, nie sposób ominąć pomników. Podobno potarcie nosa
Tuwima oraz przytrzymanie Reymonta za pióro przynosi szczęście.

Zobaczymy również Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci to nawierzchnia jezdni ulicy Piotrkowskiej ułożona z ponad
13.454 kostek brukowych, każda z żeliwną płytką sygnowaną
imieniem

i

nazwiskiem

fundatora.

Unikatowy

w

skali

europejskiej pomnik o szerokości 1,56 m i długości 340 m
zawiera trzysta tysięcy liter, nadal spełnia rolę ulicy.

A może spacer po jednym z wielu łódzkich parków?
Każda pora roku ma swój urok i każdym z naszych
parków można znaleźć miejsca pełne uroków i spokoju.
A Las Łagiewnicki jeden z największych miejskich
kompleksów leśnych w Europie zaprasza na spacery
ścieżkami, które zaprowadzą bądź do kapliczek św.
Rocha i św. Antoniego lub nad brzeg jednego ze stawów
w Arturówku.
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Łódź, to również jej okolice, to cudowne tereny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, to
ciekawe muzeum Ziemi Łowickiej w Łowiczu wraz ze skansenem, katedra w Tumie z odciskiem ręki
diabła, który chciał ją przewrócić, to również zamek w Oporowie, muzeum w Pabianicach i wiele
innych równie ciekawych miejsc.

Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie zarówno w Łodzi jak i podczas wycieczek po bliższej i
dalszej okolicy naszego miasta.
Finalny koszt udziału od osoby zależy od wyboru menu i dodatkowych usług proponowanych
przez CKB Rubin.
Centrum Konferencyjno – Bankietowe RUBIN w Łodzi odpowiedzialne jest za część
produktu dotyczącą zapewnienia zaplecza gastronomiczno – hotelowego (pokoje gościnne,
śniadania, lunch’e, obiady, kolacje).
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