Drodzy maratonowi uczestnicy!
Chcielibyśmy życzyć Wam wspaniałej zabawy i chłonięcia tanga wszystkimi zmysłami. Żeby ułatwić
Wam poruszanie się na Maratonie, nie tylko taneczne, stworzyliśmy dla Was ten krótki biuletyn.

LOKALIZACJA
W tym roku bawimy się w zupełnie innym miejscu: IV LO na ul. Pomorskiej 16 . Aby nas znaleźć
należy skręcić w pierwszą bramę po prawej stronie od ulicy Północnej. Link do mapy tutaj: IV Liceum
Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi - Google Maps . W podwórku jest duży parking dla
wszystkich zmotoryzowanych.

TRUSKAWKOWY PLAN GRY
Piątek, 17 czerwca
20:00-22:00 DJ ŁUKASZ EJSMONT

22:00-4:00 DJ Giuseppe Clemente EL CAPITAN
--- p r z e r w a t e c h n i c z n a ---

Sobota, 18 czerwca
13.00-14.00 PENA w parku, poprowadzą dla was: Marek Grajek i Danuta Niśkiewicz
14:00-18:00 DJ ROBERT KANDEFER
18:00-23:00 DJ IVICA ANTESKI
23:00-4:00 DJ ODYSSEUS DADA
--- p r z e r w a t e c h n i c z n a ---

Niedziela, 19 czerwca
13.00-14.00 FLASH MOB, DJ Marek Grajek (Poland)
14:00-16:00 DJ DJ ŁUKASZ EJSMONT
16:00-18:00 DJ ROBERT KANDEFER

Zapraszamy wszystkich na AFTERPARTY na Przystanku (ul. Północna 12)
Wstęp płatny 20 zł.
20:00-21:30 DJ ODYSSEUS DADA
21:30-23:00 DJ IVICA ANTESKI
23:00-1:00 DJ DJ Giuseppe Clemente EL CAPITAN

ZWIEDZANIE ŁODZI Z PRZEWODNIKIEM
-- #1 B E Z P Ł A T N A W Y C I E C Z K A w piątek od 16.00 -W tym roku zapraszamy wszystkich do zwiedzenia Pałacu Poznańskiego, w którym mieści się
Muzeum Miasta Łodzi. Jest to jeden z najpiękniejszych pałaców łódzkich. DLA UCZESTNIKÓW
maratonu wstęp nieodpłatny. Wycieczkę ̨ poprowadzi Pani Anna Modrzejewska. Wycieczka
planowana jest na około 1,5 godziny. Oprowadzanie odbędzie się ̨ w języku angielskim i polskim.
Zbiórka o godzinie 15.50 przed wejściem do Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Poznańskiego) ul.
Ogrodowa 15. Telefon do przewodnika wycieczki - dla spóźnialskich i zagubionych: +48 792930664.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji na Facebooku
https://fb.me/e/22JSRmv2W

-- #2 B E Z P Ł A T N A W Y C I E C Z K A w sobotę od 12.00–
Zbiórka o godzinie 10.55 przed wejściem do Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Poznańskiego) ul.
Ogrodowa 15. W sobotę zapraszamy na wycieczkę ulicami Łodzi. Przejdziemy się Piotrkowską i nie
tylko. DLA UCZESTNIKÓW maratonu wstęp nieodpłatny. Wycieczkę ̨ poprowadzi przewodnik Bartek
Damian Mielniczek. Oprowadzanie odbędzie się ̨ w języku angielskim i polskim. Wycieczka planowana
jest na około 1,5 godziny. Telefon do przewodnika wycieczki - dla spóźnialskich i zagubionych: 662
266 833. Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji na Facebooku
https://fb.me/e/2zAxFSNY7

NAJCIEKAWSZE MUZEA:
Wszystkim, którzy lubią zwiedzać polecamy odwiedziny w pięknych muzeach łódzkich: Centralnym
Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki MS2 i
Muzeum Fabryki. Trzy ostatnie muzea zlokalizowane są w kompleksie Manufaktury.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Piątek 12.00 - 19.00, Sobota 12.00 - 19.00, Niedziela 9.00 - 17.00
ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź
(wstęp 28zł na wszystkie wystawy)
http://www.muzeumwlokiennictwa.pl

Muzeum Kinematografii w Łodzi
Piątek 11.00-18.00, Sobota 11.00-18.00, Niedziela 11.00-18.00
pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź
(wstęp 20zł)
http://kinomuzeum.pl/

Muzeum Miasta Łodzi
Piątek: 11: 00 - 19: 00, Sobota: 11: 00 - 19: 00, Niedziela: 11:00 - 19:00
ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (wejście od ul. Ogrodowej)
Bilet normalny 20 zł
Jeśli chcesz zwiedzić Muzeum Miasta Łodzi samemu możesz zgłosić się do kasy i wypożyczyć
audioprzewodnik lub wideooprzewodnik po wnętrzach pałacowych.
https://www.muzeum-lodz.pl/

Muzeum Sztuki MS2
Piątek: 12: 00 - 18: 30, Sobota: 12: 00 - 18: 30, Niedziela: 12: 00 - 18: 30
ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź
Bilet normalny 15 zł
Muzeum Sztuki w Łodzi (msl.org.pl)

Muzeum Fabryki
Piątek: 10: 00 - 18: 00, Sobota: 10: 00 - 18: 00, Niedziela: 10: 00 - 18: 00
ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź
Bilet normalny 11 zł
https://muzeumfabryki.com.pl/

JEDZENIE:
O wasze podniebienia zadba mistrz włoskiej kuchni Angelo Lombardi, który przez cały czas trwania
maratonu będzie serwował nam dania kuchni włoskiej. Nie zapomnieliśmy oczywiście o truskawkach
które, jak co roku zagoszczą na stołach w nieograniczonej ilości. Ponadto przez cały czas maratonu
będą serwowane napoje ciepłe i zimne oraz ciasta i przekąski. Nasz szef kuchni przygotował
następujące pyszności:

Piątek 17.06
Crema di zucchine con crostini / Krem z cukinii z grzaneczkami
Passatelli in brodo / Rosół z passatelli ( rodzaj makaronu robiony z sera parmezan)
Farfalle al sugo di zucchine / Makaron Farfalle ( Kokardki) z sosem z cukinii

Sobota 18.06
Crema di piselli verdi con crostini / Krem z zielonego groszku z grzaneczkami
Zuppa di barbabietola rossa con tortellini / Czerwony barszcz z pierożkami
Penne al ragu’ alla bolognese / Makaron penne z sosem bolońskim
Penne al gorgonzola e noci / Makaron penne z sosem z gorgonzola I orzechami włoskimi

Niedziela 19.06

Crema di lenticchie con crostini / Krem z soczewicą z grzaneczkami
Crema di pomodoro e riso / Zupa krem z pomidorów z ryżem
Strogonoff di filetti di pollo con riso / Strogonof z filettati z kurczaka z ryżem

Oprócz powyższych dań będą serwowane każdego dnia (Ogni giorno):
Panini con affettati, insalata, pomodoro e cetriolo / Kanapki z wędliną, sałatą, pomidorem i ogórkiem
Panini con formaggio, insalata, pomodoro, cetriolo / Kanapki z serem, sałatą, pomidorem i ogórkiem
Insalata caprese / Sałatka z mozzarellą, pomidorem, bazylią
Insalata e verdure con salsa vinegrette / Sałata z warzywami z sosem vinegret
Pasta fredda al pesto con olive, capperi, pomodori secchi e feta / Sałatka makaronowa z zielonym
pesto, oliwkami, kaparami, suszonymi pomidorami i serem feta
Torta di carote / Ciasto marchewkowe
Torta di mele / Jabłecznik domowy
Ponadto będą dostępne:
kawa, herbata, soki, ciasteczka, suszone i świeże owoce no i oczywiście truskawki. Wszystko w cenie
wejściówki na maraton.

PEÑA W PARKU – LEKCJA I ZABAWA Z ARGENTYŃSKIMI
TAŃCAMI LUDOWYMI:
Zapraszamy na peñę – czyli taneczne spotkanie z argentyńską muzyką ludową! Będziemy wspólnie
bawić się przy argentyńskiej muzyce ludowej różnej od tanga.
To doskonała okazja, żeby zatańczyć chacarerę, zambę, gato czy huayra mujoj. Jeśli nie potrafisz,
chętnie wprowadzimy Cię w podstawy tych tańców.
Spotykamy się w Parku Staromiejskim (51.779930, 19.455259) na wschód od zegara słonecznego.
Najlepiej kierować się dźwiękami muzyki i strzałkami namalowanymi na ziemi.
Panie zachęcamy do przyjścia w butach na płaskim obcasie i szerokich spódnicach sięgających za
kolano, panów - do założenia pełnych butów.

MASAŻ REHABILITACYJNY I ZDROWOTNY:
Masaż w przystępnych cenach będzie dostępny przez cały czas trwania maratonu. Darek Skowroński
jest specjalistą rehabilitacji i masażu zdrowotnego. Z masażystą można się również umawiać
telefonicznie: +48 695 149 542 lub na FB: https://www.facebook.com/DarekB.Skowronski

Czekamy na Was! (zajadając truskawki)
Wszelkie wątpliwości rozwiewamy pod nr tel:
Paweł +48 604 595 961

