Pakiety dla grup zorganizowanych w sezonie 2017/2018
Zasady dokonywania rezerwacji:
 w pierwszej kolejności prosimy dokonać rezerwacji w Biurze Organizacji Widowni Teatru
Lalek Arlekin (kontakt: 42 632 58 99; biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl);
 następnie należy skontaktować się z wybranym partnerem (kontakty poniżej);
 pakiety obowiązują od poniedziałku do piątku;
 rezerwacje są ważne po zwrotnym potwierdzeniu przez obie instytucje.

Lekcja teatralna
odbywa się w siedzibie Teatru Lalek Arlekin
Cena: 20 zł
Obejmuje spektakl i lekcję teatralną
Zajęcia nawiązujące tematyką do aktualnie granych spektakli. Stanową wprowadzenie do
magicznego świata teatru. Dzieci w formie aktywnej zabawy odkrywają tajniki teatru, poznają różne
rodzaje lalek oraz sposoby ich animacji.
Tematyka zajęć jest dopasowana do wieku uczestników. Lekcje odbywają się przed lub po
spektaklach.

Warsztaty teatralne (czasowo niedostępne)

odbywają się w siedzibie Teatru Lalek Arlekin
Cena: 33 zł
Obejmuje spektakl i warsztaty
Artystyczne działania kreatywne, nawiązujące tematyką do spektaklu obejrzanego przez grupę.
W ich efekcie powstaną m.in. maski, lalki oraz rekwizyty teatralne. Maksymalna grupa warsztatowa
to 25 osób.

NOWOŚĆ
INSPIRO – Akademia Twórczego rozwoju
Adres: ul. Zgierska 215, 91-497 Łódź
Cena: 32 zł
Obejmuje: wybrany warsztat (artystyczne: decoupage, mydlarnia, dekoracyjne świece;
kulinarne: VIVA Italia – pieczenie pizzy, muffinki i babeczki, tartaletki) i spektakl w Arlekinie.

Rezerwacje:
42-616-86-35; 791-106-706
www.inspiroart.pl

Pracownia Plastyczna Sizalu
Warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru Lalek Arlekin
Cena: 28 zł
Obejmuje: ponad godzinne sizalowe warsztaty plastyczne „maskotka" i spektakl w Arlekinie.
Wyroby stworzone przez dzieci podczas warsztatów sizalowych należą do nich.
Rezerwacje:
509-907-833
konradledzion@wp.pl
www.sizal.pl.tl

NOWOŚĆ
Experymentarium
Adres: ul. Drewnowska 58 (na terenie Manufaktury)
Cena: od 25 do 33 zł
Obejmuje: wybrane zajęcia (zwiedzanie wystawy, gra tematyczna, warsztat lub pokaz fizycznochemiczny albo grę w Laserowej Arenie) i spektakl w Arlekinie.
Rezerwacje:
42 633 52 62
rezerwacje@experymentarium.pl

www.experymentarium.pl
www.arena-lasery.pl

Muzeum Kinematografii
Adres: pl. Zwycięstwa 1, Łódź
Cena (opcja 1): 23 zł
Obejmuje: 40-minutową wizytę w Muzeum Kinematografii
(zwiedzanie z przewodnikiem wystaw "Pałac pełen bajek",
"Tajemnica planu filmowego", "Latająca maszyna") i spektakl w Arlekinie
Cena (opcja 2): 28 zł
Obejmuje: półtoragodzinną wizytę w Muzeum Kinematografii
(zwiedzanie z przewodnikiem wystaw "Pałac pełen bajek", "Tajemnica planu filmowego",
"Latająca maszyna" oraz projekcję zestawu filmów animowanych) i spektakl w Arlekinie
Rezerwacje należy składać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Muzeum w poniedziałki jest nieczynne.
42 674 09 57 wew. 155, rezerwacja@kinomuzeum.pl
www.kinomuzeum.pl

Centrum Tańca i Zabawy TWISTER
Adres: ul. Dolna 5, Łódź
Obejmuje spektakl w Arlekinie i zabawę w Twisterze, który oferuje park linowy, salę zabaw
i zajęcia taneczno-sportowe.
Cena (1 godzina zabawy): 22 zł
Cena (2 godziny zabawy): 24 zł
Cena (3 godziny zabawy): 27 zł
Możliwość zamówienia cateringu
(domowy obiad z kompotem od 13 zł)
Rezerwacje:
42 279 67 08; 795 473 638
twister@twister.org.pl
www.twister.org.pl

Grota Solna Relax
Adres: ul. Drewnowska 77, Łódź
Cena: 26 zł
Obejmuje: 45-minutowy seans w Grocie Solnej i spektakl w Arlekinie
Rezerwacje:
42 655 40 00 (w godzinach 12:00-20:00)
www.grota-relax.pl

Aquapark Fala
Adres: al. Unii Lubelskiej 4, Łódź
Cena (opcja 1): 27zł
Obejmuje: 1 godzinę pobytu w Aquaparku Fala i spektakl w Arlekinie
Cena (opcja 2): 34zł
Obejmuje: 2 godziny pobytu w Aquaparku Fala i spektakl w Arlekinie
Cena (opcja 3): 41zł
Obejmuje: 3 godziny pobytu w Aquaparku Fala i spektakl w Arlekinie
Rezerwacje:
42 683 44 82, rezerwacje@aquapark.lodz.pl
www.aquapark.lodz.pl

MOMAKIN
Warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru Lalek Arlekin
Cena: 32 zł
Obejmuje: półtoragodzinne warsztaty, podczas których uczestnicy tworzą lalki, scenografię
i rekwizyty do filmu animowanego i spektakl w Arlekinie. Tematyka zajęć będzie nawiązywała
do obejrzanej sztuki teatralnej, a uczestnicy dowiedzą się, czym różni się animacja filmowa od
teatralnej i nakręcą krótki film w technice animacji poklatkowej.
Rezerwacje:
690-320-715
wydarzenia@momakin.pl
www.momakin.pl

NOWOŚĆ
Restauracja u Kretschmera
Adres: Hotel Tobaco – Łódź, ul. Kopernika 64
Cena: 37 zł
Obejmuje: lunch jednodaniowy (danie główne według propozycji Szefa Kuchni) z kompotem
dla 1 dziecka oraz lunch gratis dla 1 opiekuna na 10 dzieci i spektakl w Arlekinie.
Rezerwacje:
422 07 07 07
sales@hoteltobaco.pl
www.hoteltobaco.pl/restauracja-i-bar

