XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”

Trasa nr 5 „Ziemia obiecana – Łódź fabryczna i okolice”
Rodzaj trasy: autokarowo-piesza
Jednostka: Nadleśnictwo Kolumna
Koszt uczestnictwa: 995 zł/osoba
Koordynator trasy: Michał Falkowski tel. 664 704 525
Baza noclegowa: Hotel Grzegorzewski u. 3-go Maja 59, 95 – 080 Tuszyn;
http://www.hotel-tuszyn.eu/pl/strona-glowna/
(w kosztach noclegu uwzględnione jest korzystanie z suchej sauny oraz 2 godziny
kręgielni w dniu 30.08)
Liczba miejsc: 50
Opis trasy: Po Łodzi drewnianej i murowanej pospacerujemy i rikszą się
przejedziemy. Będzie czas na zakupy i wieczorne przy piwie dysputy, a drugiego dnia
z rana samoloty będą latały i łosie z dłutowskiego lasu tupały. Przyjedźcie do Łodzi, a
zobaczycie jak nam się powodzi.
Dzień

Opis

29.08.2018

Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
1800 – 1900 kolacja

30.08.2018

730 – 830 – śniadanie
Wyjazd autokarem do Łodzi, w programie m.in.:
Centralne Muzeum Włókiennictwa – Biała Fabryka ze
Skansenem Łódzkiej Architektury Drewnianej. Biała Fabryka
to jeden z ważniejszych symboli włókienniczej historii Łodzi.
To tu została uruchomiona pierwsza w mieście maszyna
parowa, a co za tym idzie powstała pierwsza zmechanizowana
przędzalnia i tkalnia bawełny. W Skansenie znajduje się 8
historycznych obiektów typowych dla zabudowy Łodzi w XIX i na
początku XX wieku. http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/
Spacer i przejazd rikszami ul. Piotrkowską – główna
i reprezentacyjna ulica miasta liczącą 4,2 km długości (jedna
z najdłuższych ulic handlowych w Europie). Ulica ta stanowiła oś
centralną wokół której rozbudowywało się miasto.

Zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi – dawny pałac rodziny
Poznańskich, wnętrza pałacowe oraz stała wystawa poświęcona
historii miasta Łodzi, jak i ekspozycja muzealna poświęcona
zasłużonym łodzianom (m.in. Arturowi Rubinsteinowi,
Władysławowi Reymontowi i Janowi Karskiemu)
https://www.muzeum-lodz.pl
Zwiedzanie Manufaktury – największego centrum handlowo –
usługowo – rozrywkowego pod względem powierzchni
w Europie Wschodniej powstałego na terenie kompleksu
fabrycznego Izraela Poznańskiego.
Obiad w browarze restauracyjnym Bierhalle na terenie Centrum
i czas wolny na zakupy lub odpoczynek www.manufaktura.com/
1900 - spotkanie integracyjne uczestników – kolacja grillowa
31.08.2018

700 – 745 – śniadanie
Wyjazd na trasę autokarem w programie między innymi: 32
Baza Lotnictwa Taktycznego, Kolegiata Łaska, Browar Koreb,
Rezerwat Przyrody „Jodły Łaskie” im. Kostki Wisińskiego, „Łoś”
z dłutowskiego lasu
32 BLT – baza Sił Powietrznych włączona w struktury NATO,
w której stacjonują samoloty F16
https://32blot.wp.mil.pl/pl/67.html
Kolegiata Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała
Archanioła w Łasku – zabytkowy kościół z 1525 roku,
późnogotycki, przebudowany po pożarze w 1749 r. Bogate
wnętrze, obrazy, portrety, rzeźby, głównie z XVI i XVIII wiek
http://www.lask-sanktuarium.pl/
Browar Koreb – zwiedzanie regionalnego browaru w Łasku
połączone z degustacją piwa.
Rezerwat „Jodły Łaskie” im. Stanisława Kostki Wisińskiego
– Utworzony w 1991 roku, w celu zachowania naturalnego
stanowiska jodły przy północnej granicy jej naturalnego zasięgu
oraz ochrony licznych wiekowych dębów, jodeł i sosen.
Łoś z dłutowskiego lasu – pełnowymiarowa makieta samolotu
Łoś, który lądował awaryjnie w lesie w okolicach Dłutowa
1900 - spotkanie integracyjne uczestników – kolacja grillowa

01.09.2018

800 – 1000 – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

