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Jeśli naprawdę chcesz odkryć 
piękno Polski i okazałość Łodzi, 
poniżej znajdziesz listę 20 rzeczy 
do zrobienia, aby się nie nudzić  
i doświadczyć czegoś nowego, 
niezwykłego i niezapomnianego.

 Sprawdź piękno luster 
 w Pasażu Róży przy  
 Piotrkowskiej 3 i przekonaj się,  
 dlaczego ludzie mówią, że jest  
 to najpiękniejsze podwórko na  
 tej ulicy.

 Zrelaksuj się w ogrodzie 
 botanicznym, oddychając  
 powoli i chłonąc piękno  
 przyrody.

 Przekonaj się, czy symulacja  
 fali morskiej w Aquaparku Fala  
 jest choć trochę podobna  
 do prawdziwych fal.

 Zobacz pokój motyli w łódzkim 
 ZOO i poczekaj, aż motyle  
 usiądą na Twoim ramieniu.

 Obejrzyj wszystkie murale 
 w Łodzi.

 Idź na łyżwy!

 Odwiedź Stary Cmentarz przy  
 ul. Ogrodowej i spróbuj  
 odnaleźć groby z XIX wieku.

 Spróbuj pierogów.

 Zbierz grupę przyjaciół 
 i odwiedź jeden z wielu  
 pokojów zagadek i postaraj się  
 jak najszybciej rozwiązać jego  
 sekret.

 Wybierz się na przejażdżkę 
 rikszą po ulicy Piotrkowskiej.

 Zjedz żurek, zupę podawaną 
 w chlebie.

 Zjedź na sankach najszybciej  
 jak potrafisz na torze  
 saneczkowym na Rudzkiej  
 Górze.

 Wypożycz rower i spróbuj 
 zgubić się na kilka godzin,  
 podziwiając piękno starej  
 i nowoczesnej architektury  
 miasta.

 Odwiedź Planetarium.

 Przygotuj kanapki i przekąski  
 oraz zorganizuj grilla  
 z przyjaciółmi na Stawach  
 Jana.

 Kup koszulkę typu „oldschool” 
 w sklepie Pan Tu Nie Stał przy  
 OFF Piotrkowska.

 Wypożycz rower wodny 
 w Arturówku i spędź  
 popołudnie nad stawem.

 Odwiedź Tadeusza Kościuszkę  
 na Placu Wolności.

 Weź udział w Food Festiwal  
 przy Piotrkowskiej 217  
 i spróbuj co najmniej 3 różnych  
 burgerów.

 Weź udział we wszystkich  
 dniach koncertowych  
 Juwenaliów i postaraj się  
 poznać jak najwięcej  
 nowych osób.
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