
  

Kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III w szkole podstawowej 

Czas trwania wycieczki: jednodniowa (wysokość dofinansowania do 5 tys. zł) 

Wybór trasy: 

• 110 (Muzeum Wsi Lubelskiej), 

• 112 (Lubelska Trasa Podziemna), 

• 102 (Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny) 

Usługa przewodnicka: www.przewodnik.lublin.eu  
Zakwaterowanie: www.lublininfo.com/#gdzie-zatrzymac  
Wyżywienie: www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc 

Tytuł wycieczki: Od wsi lubelskiej ku nowoczesności 

Dzień 1. 

9.00 – 11.30 Muzeum Wsi Lubelskiej 

Muzeum Wsi Lubelskiej to miejsce, które przedstawia, jak wyglądało życie na lubelskiej wsi przed wieloma laty. 
Pracownicy muzeum demonstrują odwiedzającym, w jaki sposób ludzie zajmowali się rzemiosłem używając narzędzi, 
które wyszły z użytku. Muzealna ekspozycja podzielona została na sektory odzwierciedlające zróżnicowanie 
krajobrazowe i etnograficzne Lubelszczyzny: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Powiśle, Podlasie, Nadbuże oraz sektory 
dworski i miasteczkowy. Na terenie muzeum także występują zwierzęta, które byłby niezbędnym elementem i 
pomocą w życiu mieszkańców lubelskich wsi. Ponadto muzeum oferuję wiele tematycznych lekcji muzealnych dla 
dzieci i młodzieży w każdym wieku. 

Dodatkowa gra edukacyjna – „Drogi i place, furty i bramy - dlaczego to wozy jeździły po wsiach i miasteczkach”. 

Bilety wstępu:  

• ulgowy 10zł, 

• normalny 20zł,  

• powyżej 15 osobowej grupy, wymagany przewodnik - 100zł brutto za grupę 15-30 osobową 

• za grę edukacyjną „Drogi i place, furty i bramy-dlaczego to wozy jeździły po wsiach i miasteczkach” - 14zł/os 
– grupy do 22 osób 

Kontakt: al. Warszawska 96, 20-824 Lublin 
Telefon: +48 81 533 85 13 
e-mail: edukacja@skansen.lublin.pl 
strona internetowa: www.skansen.lublin.pl  

12.30 – 12.40 – przejazd do Ogrodu Botanicznego UMCS 

12.40 – 13.30 – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego i Dworku Kościuszków 

Ogród Botaniczny powstał w 1965r, założony przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w celach 
dydaktycznych oraz naukowo-badawczych. Z biegiem czasu, ogród na tyle się rozrósł, sprowadzono tak wiele 



  

przeróżnych gatunków roślin i ułożono je z takim zmysłem artystycznym, że miejsce to stało się najpiękniejszym 
parkiem w Lublinie. Pracownicy UMCS, zdecydowali się udostępnić to miejsce dla zwiedzających, aby podzielić się 
pięknem ogrodu z mieszkańcami Lublina i turystami rozbudzając w nich zamiłowanie do natury, poszerzając 
świadomość ekologiczną i wiedzę na temat roślin. W ten sposób utworzono niezwykły punkt na mapie miasta, miejsce 
spotkań i wielu wydarzeń kulturalnych. 

Bilety wstępu:  

• ulgowy – 5 zł, 

• normalny – 9 zł, 

• bilet grupowy – 5 zł za osobę dla grup zorganizowanych (min 15 os.) 

Kontakt: ul. Willowa58/60, 20-819 Lublin 
Telefon: +48 81 743 49 00 
e-mail: botanik@hektor.umcs.lublin.pl  
strona internetowa: www.garden.umcs.lublin.pl 

11.30 – 12.00 – Przejazd do centrum 

12.00 – 13.00 – przerwa obiadowa 

13.00 – 13.30 – Plac Litewski 

Jest najbardziej reprezentacyjnym placem znajdującym się w ścisłym centrum Lublina, na którym to odbywają się 
największe uroczystości państwowe w mieście. Jest on bardzo charakterystycznym punktem na mapie miasta przez co 
jest to on jednym z głównych miejsc spotkań mieszkańców. Główny plac miasta zachwyca nowoczesną fontanną 
multimedialną i szeregiem zabytków. Warto zatrzymać się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nieznanego 
Żołnierza, Konstytucji 3 Maja czy obelisku upamiętniającym podpisanie aktu Unii Polsko-Litewskiej w 1569 r. Plac 
otaczają pałace magnackie, należące niegdyś do przybywających do Lublina na sejmy posłów koronnych. Na środku 
placu Litewskiego zasadzono topolę, obok której zakopano kapsułę czasu. Otwarcie za niecałe 100 lat! 

Spacer przez plac Litewski i Krakowskie Przedmieście do budynku Trybunału znajdującego się na Starym Mieście, w 
którym znajduje się wejście do Lubelskiej Trasy Podziemnej. 

13.30 – 14.30 – Lubelska Trasa Podziemna 

Trasa powstała z połączenia licznych, staromiejskich piwnic. Biegnie pod Rynkiem, ulicą Złotą i Archidiakońską̨, a 
kończy się̨ przy placu Po Farze. Oprócz przedmiotów odnalezionych podczas renowacji piwnic, na trasie można 
zobaczyć ́także makiety miasta oraz mechaniczny teatrzyk opowiadający historię ocalenia Lublina z pożaru. 

Bilety wstępu: 

• ulgowy – 16 zł, 

• normalny – 20 zł, 

• grupy powyżej 25 osób ulegają podzieleniu 

Kontakt: ul. Rynek 1, 20-112 Lublin 
Telefon: + 48 81 534 65 70 



  

e-mail: podziemia@tnn.lublin.pl 
strona internetowa: teatrnn.pl/podziemia/ 

14.30 – 14.40 – przejście na dziedziniec Zamku Lubelskiego 

Przechodząc przez główną bramę Zamku Lubelskiego wychodzimy na dziedziniec zamku w którym mieści się 
zabytkowa studnia, a na jego końcu punkt widokowy na wschodnią część miasta. Na dziedzińcu cyklicznie odbywają 
się różne imprezy kulturalne takie jak inscenizację z okazji corocznego Festiwalu Legend. Początki historii zamku 
sięgają XII wieku. Leżący na królewskim szlaku z Krakowa do Wilna, cieszył się zainteresowaniem Jagiellonów. W jego 
murach obradował sejm, na którym podpisano unię lubelską. W XVII wieku, w wyniku wojen, uległ zniszczeniu. Ocalały 
jedynie kaplica i donżon. W XIX w. wzniesiono nową budowlę przeznaczoną na więzienie. Dziś jest siedzibą Muzeum 
Narodowego w Lublinie. „Unia Lubelska” Jana Matejki oraz lubelski stół z odciskiem legendarnej Czarciej Łapy to tylko 
dwa z tysięcy muzealnych skarbów. 

Bilety wstępu: wejście na dziedziniec zamku jest bezpłatne 

Kontakt: ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin 
Telefon: +48 81 532 50 01 
e-mail: rezerwacje@mnwl.pl 
strona internetowa: www.mnwl.pl  

14.40 – 16.00 – Przejście uliczkami Starego Miasta od Placu po Farze do Regionalnego Muzeum Cebularza 

Nazwa placu pochodzi od pierwszego, zbudowanego w murach miasta kościoła parafialnego pw. św. Michała 
Archanioła, zwanego Farą. Według podań, w XIII w., wzniósł go Leszek Czarny w podzięce za zwycięstwo nad 
Jadźwingami. Opowiada o tym, jedna z lubelskich legend. Obecnie Plac po Farze to popularne miejsce spotkań lublinian, 
z którego rozciąga się niezwykły widok. Latem można tu trafić na koncerty, spektakle i pokazy sztukmistrzów. 

16.00 – 17.00 – Zwiedzanie Regionalnego Muzeum Cebularza 

Muzeum to świetna propozycja spędzenia czasu. W trakcie interaktywnego pokazu uczestnicy poznają̨ przepis na 
cebularza, czyli lubelski placek z cebulą i makiem. Bedą mieli także możliwość ́samodzielnego przygotowania 
wypieku. Na koniec zabawy przewidziana jest degustacja. Cebularz chroniony jest prawem Unii Europejskiej jako 
produkt regionalny. 

Bilety wstępu: 

• ulgowy – 19 zł, 

• normalny – 22 zł 

Kontakt: ul. Szewska 4, 20-086 Lublin 
Telefon: +48 690 199 160 
e-mail: muzeumcebularza@gmail.com 
strona internetowa: www.muzeumcebularza.com.pl  
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