
Ferie w EC 1 ul. Targowa 1/3, obok dworca Łódź Fabryczna, wejście od ul. Wojciecha Jerzego Hasa  

Centrum Nauki i Techniki EC 1   

Pięć pięter, ponad 8 tys. m2 powierzchni, trzy wystawy tematyczne: Przetwarzanie energii, 

Mikroświat — Makroświat, Rozwój wiedzy i cywilizacji i setki eksponatów.  

Szczegóły: www.centrumnaukiec1.pl  

Ceny biletów 

 Od wtorku do 

piątku 

Sobota i 

niedziela 

Dla kogo 

Bilet 

Rodzinny 2+1 
17,10 zł 23,40 zł Dwie osoby dorosłe i dziecko– cena za osobę 

Bilet 

Rodzinny 2+2 
13,50 zł 18,90 zł Dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci – cena za osobę 

Z Łódzką 

Kartą Dużej 

Rodziny 

12,60 zł 18 zł Dwie osoby dorosłe, dzieci z ŁKDR – cena za osobę 

Bilet grupowy 12,60 zł 18 zł Jednorazowy zakup 15 biletów i więcej  – cena za 

osobę 

 

Zakup biletów: www.bilety.ec1lodz.pl i w kasach na miejscu, e-mail: planetarium@ec1lodz.pl  

Wystawa  “Leonardo da Vinci — Energia Umysłu”  

Ponad 70 eksponatów, w tym historyczne modele, interaktywne instalacje, filmy oraz współczesne 

przykłady bio-inspirowanej robotyki, lotnictwa i technologii materiałowej. Część pt.: „Od marzeń o 

lataniu do fabryki snów. Polscy Leonardowie” to polski suplement ekspozycji, a jej bohaterem jest 

polski inżynier, wynalazca, operator filmowy, reżyser Kazimierz Prószyński i jego: biopleograf. Czas 

zwiedzania: ok. 1,5 — 2 godz. 

Szczegóły: www.leonardowlodzi.pl  

Ceny biletów 

 Od wtorku do 

piątku 

Sobota i 

niedziela 

 

Bilet 

Rodzinny 2+1 
29 zł 37 zł Dwie osoby dorosłe i dziecko– cena za osobę 

Bilet 

Rodzinny 2+2 
23 zł 29 zł Dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci – cena za osobę 



Z Łódzką 

Kartą Dużej 

Rodziny 

19 zł 25 zł Dwie osoby dorosłe, dzieci z ŁKDR – cena za osobę 

Bilet grupowy 19 zł 25 zł Jednorazowy zakup 15 biletów i więcej  – cena za 

osobę 

 

  Zakup biletów: www.bilety.ec1lodz.pl i w kasach na miejscu, e-mail: planetarium@ec1lodz.pl  

Pokazy w Planetarium EC1  

Planetarium EC1 — najnowocześniejsze planetarium w Polsce — ma w repertuarze 10 pokazów. 

Filmowe składają się z dwóch części: wprowadzenia wraz z prezentacją aktualnego nocnego nieba 

nad Łodzią oraz filmu a pokazy na żywo „Kosmos dla najmłodszych” oraz „Gwiazdozbiory zimowego 

nieba” odbywają się wedle życzenia publiczności. 

Szczegóły: www.planetariumec1.pl  

Ceny biletów 

 Od wtorku do 

piątku 

Sobota i 

niedziela 

 

Bilet 

Rodzinny 2+1 
14 zł 15 zł Dwie osoby dorosłe i dziecko– cena za osobę 

Bilet 

Rodzinny 2+2 
12 zł 13 zł Dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci – cena za osobę 

Z Łódzką 

Kartą Dużej 

Rodziny 

11 zł 12 zł Dwie osoby dorosłe, dzieci z ŁKDR – cena za osobę 

Bilet grupowy 11 zł 12 zł Jednorazowy zakup 15 biletów i więcej  – cena za 

osobę 

   

Zakup biletów: www.bilety.ec1lodz.pl i w kasach na miejscu, e-mail: planetarium@ec1lodz.pl  

 


