
  

Kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VIII w szkole podstawowej 

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

Wybór trasy: 

• 109 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 110 (Muzeum Wsi Lubelskiej), 
• 111 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 112 (Lubelska Trasa Podziemna), 
• 102 (Lublin – historyczny zespół architektoniczo-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 lekcja muzealna/gra edukacyjna „Na tropie Antka” lub „Ginące zawody na muzealnym Roztoczu”. 

Bilety wstępu: 

• ulgowy – 10 zł, 
• normalny – 20 zł, 
• powyżej 15 osobowej grupy, wymagany przewodnik – 100 zł brutto za grupę 15-30 osób, 
• za grę edukacyjną „Na tropie Antka” (10 zł/os) lub „Ginące zawody na muzealnym Roztoczu” (10 zł/os). 

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   

11.30 – 12.00 – Przejazd na plac Litewski 

12.00 – 13.00 – Przerwa obiadowa 

13.00 – 13.45 – 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 – 16.30/17.30 – Muzeum Narodowe w Lublinie - Kaplica, Donżon, Stała ekspozycja  

Muzeum Narodowe na Zamku Lubelskim mieści bogate zbiory archeologiczne, etnograficzne, numizmatyczne czy 
militaria. Najcenniejszym zabytkiem muzeum jest obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” o wymiarach 15 metrów 
kwadratowych. Poza tym możliwe jest zwiedzanie Kaplicy Świętej Trójcy, wpisanej na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO ze względu na Gotyckie wnętrze, będące częścią zamku wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego, 
wypełnione zostało na początku XV wieku malowidłami bizantyńsko-ruskimi. Jest udostępniona także do zwiedzania 
baszta zamkowa – donżon, czyli romańska wieża która jest jednym z najstarszych zabytków na Lubelszczyźnie. 
Wzniesiona z kamienia i cegły stanowiła część grodu kasztelańskiego. Kto wejdzie po spiralnych schodach na sam 
szczyt, zobaczy jedną z najładniejszych panoram Lublina. Wystawa prezentowana w środku donżonu opowiada 
historię Zamku Lubelskiego. W muzeum narodowym organizowane są również lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

Bilety wstępu:  
• kaplica, donżon, wystawy stałe 

o normalny - 40,00 zł 
o ulgowy - 30,00 zł 

• kaplica 
o normalny - 15,00 zł 
o ulgowy - 10,00 zł 



  

• donżon 
o normalny - 10,00 zł 
o ulgowy - 8,00 zł 

• wystawy stałe 
o normalny - 20,00 zł 
o ulgowy - 15,00 zł 

*rezerwacja grup z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem 
** darmowy wstęp przysługuje nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy sprawują opiekę nad 
grupami zwiedzającymi Muzeum Narodowe w ramach zajęć programowych 
*** w Kaplicy może zwiedzać jednocześnie 12 osób – większe grupy zostają podzielone 

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

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ul.%20Zamkowa%209%2C%2020-117%20Lublin
tel:+48%2081%20532%2050%2001
mailto:rezerwacje@mnwl.pl
http://www.mnwl.pl/

