
  

Kategoria wiekowa: uczniowie klas szkół ponadpodstawowych 

Czas trwania wycieczki: dwudniowa (wysokość dofinansowania do 10 tys. zł) 

Wybór trasy: 

• 98 (Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), 
• 100 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),  
• 105 (Kościół i klasztor oo. Dominikanów), 
• 108 (Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie), 
• 109 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 110 (Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie), 
• 111 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 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: Lublin w pigułce 

Dzień 1 

11.00 – 13.00 - 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 „Archeologiczne, etnograficzne i historyczne przygody garnka” lub 
Ginące zawody na muzealnym Roztoczu. 

Bilety wstępu:  

• normalny - 20,00 zł 
• ulgowy - 10,00 zł 
• oprowadzenie z przewodnikiem - 80,00 zł brutto – dla grupy do 15 os. 

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

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa 

http://www.przewodnik.lublin.eu/
http://www.lublininfo.com/#gdzie-zatrzymac
http://www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-wsi-lubelskiej/
http://skansen.lublin.pl/ekspozycja/wyzyna-lubelska/
http://skansen.lublin.pl/ekspozycja/roztocze/
http://skansen.lublin.pl/ekspozycja/powisle/
http://skansen.lublin.pl/ekspozycja/podlasie-i-polesie-lubelskie/
http://skansen.lublin.pl/ekspozycja/nadbuze/
http://skansen.lublin.pl/ekspozycja/zespol-dworski/
http://skansen.lublin.pl/ekspozycja/zespol-dworski/
http://skansen.lublin.pl/ekspozycja/miasteczko/
mailto:edukacja@skansen.lublin.pl
http://www.skansen.lublin.pl/


  

14.00 – 15.00 – Ogród Botaniczny UMCS i Dwór 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 

15.00 – 15.45 – przejazd do Państwowego Muzeum na Majdanku 

15.45 – 18.00 – Państwowe Muzeum na Majdanku 

Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego. Obecnie muzeum skupia się na zachowaniu pamięci o ofiarach, ochronie obiektów oraz 
dokumentowaniu historii obozu. Na terenie muzeum znajdują się baraki z eksponatami, Pomniki Walki i Męczeństwa 
(Mauzoleum i Pomnik-Brama) oraz Kolumna Trzech Orłów, zbudowana przez więźniów jeszcze działającego obozu. 

Bilety wstępu: 

• wstęp bezpłatny, 
• opłata za przewodnika grupy do 10 osób: 100 zł | do 15 osób: 150 zł. 

Kontakt: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin 
Telefon: +48 81 710 28 33 
e-mail: centrum@majdanek.eu  
strona internetowa: www.majdanek.eu  
 
18.00 – 18.30 – przejazd do miasteczka akademickiego UMCS 

18.30 – 19.30 – spacer po miasteczku akademickim UMCS i kolacja we własnym zakresie 

19.30 – 21.30 – wyjście na seans filmowy do kina „Bajka”  

Bilety wstępu: bilet grupowy szkolny po wcześniejszej rezerwacji 12zł/os 

https://lublininfo.com/odkryj-lublin/ogrod-botaniczny-umcs/
mailto:botanik@hektor.umcs.lublin.pl
http://www.garden.umcs.lublin.pl/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/panstwowe-muzeum-na-majdanku/
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ul.%20Droga%20M%C4%99czennik%C3%B3w%20Majdanka%2067%2C%2020-325%20Lublin
tel:+48%2081%20710%2028%2033
mailto:centrum@majdanek.eu
http://www.majdanek.eu/


  

Kontakt: ul. Idziego Radziszewskiego 8, 20-039 Lublin 
Telefon: 81 533 88 72 
strona internetowa: www.kinobajka.pl  

21.30 – przejazd do hotelu i zakwaterowanie. Nasze propozycję hoteli: 

https://lublininfo.com/gdzie-zatrzymac/?cit_kat_nocleg=20 

  

http://www.kinobajka.pl/
https://lublininfo.com/gdzie-zatrzymac/?cit_kat_nocleg=20


  

Dzień 2 

8.30 – 10.00 – śniadanie w hotelu i wykwaterowanie i przejazd do Zamku Lubelskiego 

10.00 – 11.30 – 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 Trójcy Świętej może przebywać 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  

11.30 – 12.50 – spacer po Starym Mieście, z wizytą w Klasztorze Ojców Dominikanów w kierunku Wieży Trynitarskiej 
i wejście na wieżę (6zł/os ulgowy, 8zł/os normalny) 

11.30 – 12.50 – spacer po Starym Mieście (Klasztor Ojców Dominikanów, Wieża Trynitarska, Lubelska Trasa 
Podziemna) 

https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-narodowe-w-lublinie/).
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/kaplica-trojcy-swietej/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/donzon/
mailto:rezerwacje@mnwl.pl
http://www.mnwl.pl/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/stare-miasto/


  

Stare Miasto w Lublinie jest najstarszą dzielnicą Lublina i jest jedną z najlepiej autentycznie zachowanych, 
zabytkowych dzielnic miejskich w całej Polsce. Jest skupiskiem wielu zabytkowych miejsc takich jak: Brama 
Krakowska, Brama Grodzka, Trybunał, Plac Po Farze, Plac Rybny, Klasztor Ojców Dominikanów oraz wielu innych 
pięknie odrestaurowanych starych kamienic z bogatą historią. Jest to także miejsce skupiające liczne lokale 
gastronomiczne o różnym charakterze, dzięki czemu Stare Miasto jest najliczniej odwiedzaną dzielnicą Lublina w całym 
mieście. 

Klasztor Ojców Dominikanów to jeden z najstarszych kościołów w Lublinie. Jest to prawdopodobne miejsce podpisania 
aktu Unii Lubelskiej czyli największego historycznego wydarzenia w dziejach miasta. Dominikanie są obecni w Lublinie 
już od ponad 750 lat. Zapisali się w historii miasta niejednokrotnie, ale najpopularniejsze podanie mówi, że to dzięki im 
modlitwom i procesji z relikwiami Krzyża Świętego spadła ulewa, która ugasiła wielki pożar w 1719 roku. Dziś można 
obserwować tamte wydarzenia na obrazie umieszczonym w krużganku klasztoru. Godny uwagi jest Skarbiec i sama 
bazylika. Na szczególną uwagę poza pięknym barokowym wnętrzem zasługuje obecność dwóch ambon. Zwiedzanie 
jest bezpłatne – indywidualne i grupowe. Istnieje też możliwość zwiedzania z przewodnikiem. 

Bilety wstępu: 

• wejście bezpłatne 

Kontakt: Złota 9, 20-112 Lublin 
Telefon: + 48 81 532 89 80 | ws. oprowadzania +48 883 394 191 
e-mail:  zwiedzanie@kulturanazlotej.pl  
strona internetowa: www.kulturanazlotej.pl   

Wieża Trynitarska jest najwyżej położonym punktem widokowym w Lublinie. Aby wejść na jej szczyt należy pokonać 
207 schodków. Na jej szczycie znajduje się kawiarenka oraz taras z którego można podziwiać panoramę niemal całego 
Lublina. Wewnątrz wieży znajduje się muzeum archidiecezjalne sztuki sakralnej co nadaje wieży swój unikatowy 
charakter. 

Bilety wstępu: 

• ulgowy – 6 zł, 
• normalny – 8  zł. 

 
Kontakt: ul. Królewska 10, 20-109 Lublin 
Telefon: +48 695 475 152 
e-mail: muzeum.archidiecezjalne@kuria.pl  

12.50 – 14.00 – obiad w restauracji na Starym Mieście, propozycję restauracji: 

https://lublininfo.com/gdzie-zjesc/?cit_kat_gastro=17  

14.00 – 14.45 – Lubelska Trasa Podziemna  

Trasa powstała z połączenia licznych, staromiejskich piwnic. Biegnie pod Rynkiem, ulicą Złotą i Archidiakońską, a 
kończy się 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:  



  

• normalny - 20,00 zł 
• ulgowy - 16,00 zł 

* rezerwacja grup z wyprzedzeniem 
** grupy zorganizowane większe niż 25 osób ulegają podziałowi - kolejne części danej grupy rozpoczynają zwiedzanie 
w odstępach 20 minutowych 

Kontakt: Rynek 1, 20-112  Lublin 
Telefon: 81 534 65 70 
e-mail: podziemia@tnn.lublin.pl  
strona internetowa: www.teatrnn.pl/podziemia/ 

14.45 – 15.45 – Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Muzeum KUL powstało w 2018r w setną rocznicę powstania uczelni. Aby upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie, 
władze uczelni postanowiły ukazać odwiedzającym 100 najpiękniejszych prezentów podarowanych przez różne 
instytucje oraz różne pamiątki ściśle związane z uczelnią. 

Bilety: wstęp wolny 

Kontakt: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
Telefon: +48 81 445 40 29 
e-mail: muzeum@kul.pl  
strona internetowa: www.muzeum.kul.pl  

15.45 – 16.30 – Centrum Spotkania Kultur 

Centrum Spotkania Kultur jest prawdopodobnie najbardziej nowoczesną instytucją zajmującą się kulturą w Polsce. Idea 
tego miejsca skupia się na tworzeniu wydarzeń kulturalnych zapraszając artystów z całego świata. Budynek instytucja 
jest bezpośrednim nawiązaniem do wielokulturowej historii Lublina. Na dachu budynku znajduje się taras widokowy z 
terenami zielonymi. 

Bilety wstępu: 

• zwiedzanie jest bezpłatne 
• przy umówionym wcześniej oprowadzaniu: bilet ulgowy – 8 zł | bilet normalny – 10 zł 

 
Kontakt: pl. Teatralny 1, 20-029 Lublin 
Telefon: +48 81 441 56 75 
e-mail: bookung@spotkaniakultur.com  
strona internetowa: www.spotkaniakultur.com 

16.30 – 17.30 – Ogród Saski 

Ogród Saski jest najstarszym parkiem miejskim w Lublinie utworzonym w 1837r. Został utworzony na 12 hektarach w 
stylu angielskim i na samym początku jego istnienia był udostępniony jedynie lubelskim elitom. Na początku XX wieku 
pod naciskiem opinii publicznej został powszechnie udostępniony i do dnia dzisiejszego jest jednym z najchętniej 
odwiedzanych parków przez mieszkańców Lublina. 

17.30 – 17.45 – spacer w kierunku Placu Litewskiego 



  

17.45 – 18.30 – oprowadzenie po Placu Litewskim z Pomnikiem Unii Lubelskiej, Pomnikiem Józefa Piłsudskiego, 
fontanną multimedialną, czas na zakup pamiątek 

Plac Litewski jest najbardziej reprezentatywnym 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! 
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