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ZAJRZYJ W ŁÓDZKIE  
Z ŁKA
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Grzegorz Schreiber 
Marszałek Województwa Łódzkiego

„Łódzkie jest piękne,  
zachęcam do odkrywania jego uroków!”

*Z BILETEM ŁKA 
to specjalne oferty 

zniżkowe dla  
posiadaczy ważnego 
w danym dniu biletu 
jednorazowego ŁKA.

   Oferty ważne w 2019 r.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna realizuje przewozy na zlecenie samorządu wojewódz-
twa łódzkiego. Spółka rozpoczęła działalność w czerwcu 2014 roku. Pociągi obsługują 
połączenia w województwie łódzkim, a w weekendy również do Warszawy.  
ŁKA posiada wyłącznie nowoczesny, komfortowy tabor, wielokanałowy system 
sprzedaży i atrakcyjną ofertę biletową. 
Celem powstania Spółki było zapewnienie mieszkańcom województwa łódzkiego 
możliwości codziennego przemieszczania się do pracy czy szkoły. Spółka dynamicznie 
rozwija się, o czym świadczą stale rosnące statystyki frekwencji pasażerów.  
W ciągu pięciu lat pociągi ŁKA przewiozły ponad 15 mln pasażerów. ŁKA promuje 
atrakcje województwa łódzkiego oferując specjalne oferty biletowe, organizując 
wycieczki czy przejazdy specjalne.  
Serdecznie zapraszamy do poznania uroczych zakątków województwa łódzkiego, 
regionu położonego w samym centrum Polski, w dorzeczu rzek Warty i Pilicy.  
O jego atrakcyjności świadczą bogate dziedzictwo kulturowe,  
nieskażone środowisko naturalne idealne do aktywnego 
wypoczynku oraz liczne zabytki. 

ODKRYJ ŁÓDZKIE Z ŁKA!

ZAJRZYJ W ŁÓDZKIE Z ŁKAMAPA POŁĄCZEŃ



NIEBIESKIE ŹRÓDŁA
Tomaszów Mazowiecki nierozerwalnie związany jest z wodą. Obok 
potężnej Pilicy, Wolbórki czy rzeki Czarnej, dumą i jednym z symboli 
Tomaszowa jest rezerwat wywierzyskowy Niebieskie Źródła.

Wywierzyska to niezwykle atrakcyjne dla widza formy krasowe złożone 
ze źródeł wybijających wodę z warstw wapienia, dzięki czemu jest ona 
niezwykle czysta, a poprzez pochłanianie części promieni słonecznych, 
sprawia wrażenie turkusowej. 

Duże zainteresowanie wzbudzają też wywoływane przez źródła ruchy 
piasku na dnie stawów. Niezwykły spektakl obserwujemy w pięknym 
lesie olchowym zamieszkałym przez wiele gatunków ptaków.SKANSEN RZEKI PILICY

Skansen Rzeki Pilicy to bogata skarbnica wiedzy na temat życia nad 
rzeką. Tu doskonale możemy zobaczyć, jak wraz z rozwojem cywilizacji, 
zmieniał się zakres wykorzystania rzeki przez mieszkańców nadpilickich 
miejscowości. 

Tu także można zobaczyć obiekty historyczne sprowadzone z okolicz-
nych miejsc m.in.: militaria wydobyte z rzeki oraz przepiękny budynek 
stacyjki kolejowej. Jest to jedno z tych muzeów, które pokazuje szeroki 
zakres działania człowieka w określonym miejscu. W tym przypadku nad 
brzegami Pilicy.

GROTY NAGÓRZYCKIE
Groty znajdują się w miękkim piaskowcu - pozostałości erozyjnej Gór 
Świętokrzyskich przetransportowanej tu przez zjawiska lodowcowe. 
Drobny, czysty piasek tworzący skałę nadaje się idealnie do produkcji 
szkła, stąd nazywany jest piaskiem „szklarskim”. Właśnie w celu jego 
wydobycia, mieszkańcy zaczęli drążyć tunele w zboczu jednego ze 
wzgórz, a wydobyty surowiec sprzedawano lub przeznaczano na cele 
budowlane. 

Z uwagi na wrażliwość skały na wilgoć i wstrząsy była to praca bardzo 
niebezpieczna. Z tego powodu na wiele lat groty zamknięto. Teraz dzięki 
inwestycji unijnej możemy w bezpieczny sposób podziwiać wspólne 
dzieło ludzkich rąk i natury.

ZALEW SULEJOWSKI
Zalew Sulejowski powstał w 1973 r. poprzez spiętrzenie wód Pilicy 
zaporą w Smardzewicach. Akwen posiada powierzchnię 19,8 km2 i 
długość 17 km. 

Zalesione w dużej części brzegi, urozmaicona linia brzegowa spra-
wiają, że zalew jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku i uprawiania 
żeglarstwa. Można tutaj skorzystać ze sprzętu pływającego, kąpieli, 
plażowania, a także wspaniale wędkować. Przez Jezioro Sulejowskie 
przebiega szlak kajakowy po rzece Pilicy. Wokół zbiornika jest wiele 
pól biwakowych, ośrodków wczasowych i gospodarstw agrotury-
stycznych. 

Zalew Sulejowski jest siedliskiem wielu gatunków ptaków, które 
gnieżdżą się na wyspach i mokradłach oraz ryb. Zbiornik od strony 
wschodniej i północno – zachodniej otaczają zwarte kompleksy 
borów sosnowych.

Skansen Rzeki Pilicy, ul. A. F. Modrzewskiego 9/11 
- dojazd autobusem linii 9 - www.skansenpilicy.pl

Rezerwat Niebieskie Źródła, ul. A. F. Modrzewskiego 
 (w pobliżu Skansenu) - dojazd autobusem linii 9

Zalew Sulejowski, Swolszewice/Borki  
- dojazd autobusem linii 2

Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6 - dojazd 
autobusem linii 2 www.groty.mck-tm.pl

*Z BILETEM ŁKA 20% ZNIŻKI
– Bilet normalny w cenie ulgowego - 7 zł 
– Bilet z Kartą Dużej Rodziny - 6 zł 
– Bilet z Kartą Seniora Województwa  
    Łódzkiego - 6 zł

WSTĘP BEZPŁATNY

*Z BILETEM ŁKA 20% ZNIŻKI
– Bilet normalny w cenie ulgowego - 7 zł 
– Bilet z Kartą Dużej Rodziny - 6 zł 
– Bilet z Kartą Seniora Województwa  
    Łódzkiego - 6 zł

TOMASZÓW MAZOWIECKITOMASZÓW MAZOWIECKI



ARENA LODOWA
Jest to pierwszy i jedyny wielofunkcyjny obiekt dedykowany do uprawiania 
wielu dyscyplin zimowych: łyżwiarstwa szybkiego, łyżwiarstwa figuro-
wego i short tracku. 

Z lodowiska korzystają sportowcy, reprezentanci Polski i innych krajów. 
Obiekt jest jednak dostępny dla wszystkich - można tutaj pojeździć  
na łyżwach nie tylko zimą. Arena zaprasza także na rolki i inne atrakcje 
sportowe. 

SZLAKI ROWEROWE
Tomaszów i okolice obfitują w bogatą sieć tras pieszych i rowerowych. 
Korzystając z nich można dotrzeć do największych atrakcji takich jak: 
Skansen Rzeki Pilicy, rezerwat Niebieskie Źródła, nad zbiornik sujejowski  
czy do Spały. Dzięki nieodpłatnemu przewozowi rowerów w pociągach  
ŁKA wycieczka rowerowa staje się doskonałym sposobem zwiedzania  
tej części województwa. 

CENTRUM TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Plac Kościuszki jest najbardziej charakterystycznym miejscem Toma-
szowa Mazowieckiego i jednocześnie jedną z największych atrakcji 
turystycznych miasta. Otoczony zabytkowymi kamienicami dawnych 
właścicieli fabryk włókienniczych oraz obiektami sakralnymi (kościół 
ewangelicki, cerkiew) pełnił istotną rolę w życiu rozwijającego się 
miasta. W ostatnich latach został zrewitalizowany i stał się ulubio-
nym miejscem spotkań mieszkańców i turystów. 

Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/26  
- dojazd autobusami linii 1, 9 www.arenalodowa.pl

Plac Kościuszki - dojazd autobusami linii 1, 2, 7, 9

*Z BILETEM ŁKA DO 30% ZNIŻKI
– Łyżwy – 10 zł N / 7 zł U za godzinę 
– Rolki – 5 zł N / 4 zł U za godzinę

Zniżki na pozostałe atrakcje Areny.
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MAPA DOJAZDOWA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

*Z BILETEM ŁKA 
KOMUNKACJA 
AUTOBUSOWA 

ZA DARMO

TOMASZÓW MAZOWIECKITOMASZÓW MAZOWIECKI



ARBORETUM W ROGOWIE 
To jeden z największych ogrodów dendrologicznych w Polsce, utworzony 
i zarządzany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. Jest nie tylko placówką naukową, ale także ulubionym miejscem  
dla szukających bliższego kontaktu z naturą. 

Arboretum warto odwiedzić wiosną, kiedy rozkwita ogromna kolekcja  
magnolii i różaneczników. Atrakcją Arboretum jest jedna z największych  
na świecie kolekcja klonów, których liście przebarwiają się jesienią  
odcieniami żółci,  pomarańczu i czerwieni. Specjalnością Arboretum jest  
kolekcja roślin górskich z całego świata, można tu zobaczyć także polskie 
gatunki chronione i zagrożone. Obok znajduje się Muzeum Lasu i Drewna.

Pasażerowie ŁKA posiadający ważny danego dnia bilet kolejowy otrzymają 
zniżkę na wstęp do Arboretum: za bilet normalny zapłacą 7 zamiast  
10 złotych, za bilet ulgowy 4 zamiast 6 złotych. 

Oferta obowiązuje od maja do końca września.

KOLEJ WĄSKOTOROWA ROGÓW –RAWA – BIAŁA 
Kolej wąskotorowa łącząca Rogów z Rawą Mazowiecką i Białą Rawską 
została wybudowana w 1915 r. Obecnie to najdłuższa w Polsce kolej muzealna. 
Zabytkowe pociągi kursują rozkładowo w każdą niedzielę i wybrane soboty 
(V-IX) na ośmiokilometrowej trasie turystycznej do Jeżowa, gdzie organizo-
wane jest ognisko. Na stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy znajduje się duża 
kolekcja taboru oraz zaplecze całej kolejki, jednocześnie jest to największa 
stacja na całej trasie.  

Odwiedzający kolej wąskotorową mogą do i z Rogowa dojechać pociąga-
mi ŁKA 30% taniej. Aby skorzystać z tej promocji należy pobrać voucher 
znajdujący się na stronie kolejrogowska.pl i okazać podczas zakupu biletów 
na przejazd pociągiem ŁKA (tylko w kasie). Oferta obowiązuje we wszystkich 
pociągach ŁKA do 30 września. 

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych 
ul. Dworcowa 37  www.kolejrogowska.pl

Leśny Zakład Doświadczalny SGGW Arboretum 
ul. Leśna 1 www.arboretum.sggw.pl 

DO 30% ZNIŻKI NA ŁKA

*Z BILETEM ŁKA 
– bilet normalny: 7 zł 
- bilet ulgowy: 4 zł 
Oferta ważna od maja do końca września. 

ROGÓWROGÓW



PAROWOZOWNIA W SKIERNIEWICACH
Jest to pierwszy i największy w Polsce prywatny zbiór taboru kolejowego 
z okresu historycznego należący do Polskiego Stowarzyszenia Miłośników 
Kolei. Kolekcja liczy ponad 100 pojazdów  z okresu 1850-1960 – parowo-
zów, lokomotyw spalinowych, wagonów pasażerskich i towarowych.   
Wiele eksponatów „zagrało” w filmach, m.in. w „Liście Schindlera”, „Piani-
ście” oraz w produkcjach dokumentalnych. Na szczególną uwagę zasługu-
je również półkolisty budynek hali wachlarzowej  i oryginalna nastawnia.  

W sezonie turystycznym (od maja do października)  eksponaty Parowo-
zowni są udostępniane zwiedzającym.  Zwiedzanie odbywa się grupowo 
z przewodnikiem. W tym sezonie dni otwarte zaplanowano na: 04.05, 
06.07, 03.08, 07.09, 14-15.09, 05.10. 

Osoby, które w tych terminach wybiorą się do Parowozowni pociągami 
ŁKA, do domu będą mogły wrócić bezpłatnie. Wystarczy, że w muzeum 
otrzymają pieczęć na bilecie.

AQUAPARK FALA
To jeden z największych parków wodnych w Polsce zlokalizowany  
w zachodniej części Łodzi w bliskim sąsiedztwie dworca Łódź Kaliska.  
Baseny, megazjeżdżalnie, ogromny teren zewnętrzny z basenami,  
relaksacyjny świat saun i SPA czynią to miejsce wyjątkową wodną atrakcją.

Pasażerowie ŁKA na podstawie ważnego biletu jednorazowego kupują 
bilety z 15% zniżką na wszystkie atrakcje Aquaparku.

Oferta obowiązuje do 30 września 2019 r.

Aquapark Fala, al. Unii Lubelskiej 4  
www.aquapark.lodz.pl

*Z BILETEM ŁKA 15% TANIEJ
na wszystkie atrakcje Aquaparku

*Z BILETEM ŁKA BEZPŁATNY 
POWRÓT Z DNI OTWARTYCH
po otrzymaniu pieczątki muzeum na bilecie

Parowozownia Skierniewice, ul. Łowicka 1 
www.psmk.org.pl   

SKIERNIEWICE ŁÓDŹ



BILET TURYSTYCZNY

DARMOWY PRZEWÓZ ROWERÓW

RAZEM TANIEJ BILET GRUPOWY
15% ulgi przy zakupie biletu w jedną stro-
nę dla osób, które w jeden z dni weekendu 
chcą wybrać się na wycieczkę. Obowiązuje 
ona w piątek od godz. 18:00 do 24:00,  
a także w sobotę lub niedzielę, lub w 
każdy dzień ustawowo wolny od pracy, 
od godz. 0:01 do 24:00. Bilety ważne są  
1 dzień, a podróż musi być zakończona 
najpóźniej do godz. 24:00 w ramach termi-
nu ważności biletu (wskazanego na bilecie).

STOISKO PROMOCYJNE ŁKA
W sezonie letnim szukajcie stoiska promocyjnego ŁKA 
na największych wydarzeniach regionu takich jak m.in.  
Boże Ciało w Łowiczu, Sieradz Open Hair Festival, Mixer 
Regionalny czy Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skier-
niewicach. Cały harmonogram znajdziecie na naszej stronie 
internetowej. Przygotowaliśmy wiele atrakcji związanych  
z podróżowaniem, turystyką i ekologią.  
W naszym punkcie będziecie także mogli wygrać ciekawe 
nagrody, poznać nasze oferty promocyjne i dowiedzieć się 
więcej o firmie. 
Zapraszamy! Czekamy na Was!

Specjalna oferta, z której może skorzystać 
od 2 do 4 wspólnie podróżujących osób. 
Pierwsza osoba uiszcza opłatę według 
taryfy normalnej lub z ulgą ustawową 
według cen wskazanych w tabelach za 
bilety jednorazowe – taryfa Podstawowa, 
a druga, trzecia i czwarta – uiszcza opłatę 
normalną określoną w taryfie ŁÓDZKIE 
ŁĄCZY (niższą średnio o 30% od cen pod-
stawowych).

Z oferty mogą korzystać zorganizowane 
przez szkołę, uczelnię, biuro podróży, 
zakład pracy, zrzeszenie, parafie itp. grupy 
złożone co najmniej z 10 osób, na każ-
de 10 biletów – 1 przewodnik odbywa 
przejazd bezpłatnie. Uczestnicy grupy 
otrzymują bilety w cenie z taryfy ŁÓDZKIE 
ŁĄCZY (niższe średnio o 30%) lub z ulgą 
ustawową. Aby skorzystać z ulgi należy 
złożyć, co najmniej na 48 godz. przed 
terminem wyjazdu, wniosek w kasie bile-
towej ŁKA lub w siedzibie Spółki.

Organizator przejazdu otrzymuje „Wniosek 
na przejazd grupy”, na podstawie którego 
są wydawane ulgowe bilety na przejazd 
grupy. Wniosek należy okazać w pociągu 
wraz z biletami na przejazd.

www.lka.lodzkie.pl /KolejLodzkie /KolejLodzkie

OFERTY ŁKA


