
TOP  10 - ATRAKCJE  TURYSTYCZNE  LUBLINA

NAZWA MIEJSCA KRÓTKI OPIS GODZINY ZWIEDZANIA CENA BILETU ADRES / DOJAZD MPK
Z CENTRUM

Zamek Lubelski
(Muzeum Lubelskie)

Obecny gmach zamku, powstały w I poł. XIX w., jako carskie więzienie, 
jest siedzibą Muzeum Lubelskiego. Jego bogate, wielotematyczne 
zbiory, prezentowane są na wystawach z dziedziny archeologii, 
numizmatyki, militariów, etnografii, sztuki zdobniczej i malarstwa. W 
galerii malarstwa można zobaczyć słynny obraz Jana Matejki „Unia 
Lubelska” oraz wiele znakomitych płócien polskich i zagranicznych 
artystów.

czerwiec – sierpień
wtorek – niedziela

10.00 – 18.00
wrzesień – maj

wtorek – niedziela
10.00 – 17.00

Ekspozycje na Zamku 
Bilet normalny – 10,00 zł

Bilet ulgowy – 6,50 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem 

50,00 zł + bilet wstępu

Obiekt znajduje się na 
Starym Mieście przy ul. 
Zamkowej 9

Kaplica Trójcy Świętej Najcenniejszym lubelskim zabytkiem, którego sława przekroczyła 
granice Polski, jest rzymskokatolicka Kaplica na Zamku pw. Świętej 
Trójcy, pochodząca z XIV w. Nadano jej Znak Dziedzictwa 
Europejskiego. Została wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego,      
a jej wnętrza zdobią wspaniałe freski rusko-bizantyńskie, ufundowane 
przez króla Władysława Jagiełłę. Kaplica uchodzi za jedno z najbardziej 
zdumiewających miejsc Europy. Jest świadectwem przenikania się 
kultur Wschodu i Zachodu w Lublinie, ponieważ gotycką, 
rzymskokatolicką świątynię przyozdabiają wizerunki ojców Kościoła 
Wschodu. Kaplica stoi obok XIII-wiecznej wieży obronnej, będącej 
najstarszym zabytkiem architektury Lublina.

                      maj
poniedziałek
10.00 – 18.00

wtorek – niedziela
10.00 – 17.00

czerwiec - sierpień
poniedziałek - niedziela

10.00 – 18.00
wrzesień – kwiecień
wtorek – niedziela

10.00 – 17.00

Bilet normalny – 12 zł
Bilet ulgowy – 10 zł

Obiekt znajduje się na 
Starym Mieście przy ul. 
Zamkowej 9

Baszta Zamkowa - 
Donżon

Najstarszą częścią Zamku jest XIII-wieczny donżon, zwany błędnie 
Basztą Księcia Daniela (nazwa pochodzi od domniemanego 
budowniczego – księcia halicko-wołyńskiego Daniela Romanowicza). 
Najprawdopodobniej fundatorem baszty był Bolesław Wstydliwy. Ten 
jedyny po wschodniej stronie Wisły zabytek romańskiej architektury 
obronnej służył także jako więzienie. Dziś ze szczytu donżonu podziwiać
można piękną panoramę Koziego Grodu.

maj – 14 czerwiec
poniedziałek
10.00 – 18.00

wtorek – niedziela
10.00 – 17.00

15 czerwca - sierpień
poniedziałek - niedziela

10.00 – 20.00
wrzesień – kwiecień
wtorek – niedziela

10.00 – 17.00

Bilet normalny - 9 zł 
Bilet ulgowy - 7 zł 

Zwiedzanie z przewodnikiem -
40 zł 

Obiekt znajduje się na 
Starym Mieście przy ul. 
Zamkowej 9

Bazylika oo. 
Dominikanów pw. Św.
Stanisława Biskupa i 
Męczennika

Bazylika oo. Dominikanów jest jednym z najcenniejszych obiektów 
sakralnych w Polsce. Kościół i klasztor ufundował w 1342 r. król 
Kazimierz Wielki. W murach kościoła w 1569 r., po podpisaniu Unii 
Lubelskiej, odprawiono nabożeństwo dziękczynne, w którym 
uczestniczył król Zygmunt August. Świątynia już wtedy cieszyła się 
międzynarodową sławą jako skarbnica relikwii Krzyża Świętego, 
jednych z największych na świecie. Zespół sakralny dominikanów w 
Lublinie jest zabytkiem, któremu przyznano Znak Dziedzictwa 
Europejskiego.

Zwiedzanie bazyliki bez
przewodnika

poza godzinami mszy św.
Zwiedzanie skarbca bez

przewodnika
kwiecień – październik
poniedziałek - sobota
12:00, 16:00 i 17:00 

 niedziela  10:00-18:00 

Zwiedzanie bezpłatne Obiekt znajduje się na 
Starym Mieście przy ul. 
Złotej 9



Trasa Podziemna Spacer labiryntem zabytkowych piwnic staromiejskich dostarcza 
wielkich emocji umożliwiając jednocześnie wędrówkę w czasie. Około 
300 metrowa lubelska trasa podziemna jest jedną z ciekawszych 
atrakcji turystycznych dla zwiedzających, którzy pragną odkrywać 
historię Lublina w nietypowy sposób.

maj – październik
poniedziałek 10.00-14.00

wtorek – piątek 10.00–16.00
sobota - niedziela 12.00–17.00

 listopad – kwiecień
poniedziałek–piątek 10.00–15.00

sobota–niedziela  12.00 – 16.00

Bilet normalny – 10 zł
Bilet ulgowy – 8 zł

Bilet edukacyjny – 7 zł
z inscenizacją w poniedziałki

– bilety o 2zł droższe

Obiekt znajduje się na 
Starym Mieście przy ul. 
Rynek 1

Archikatedra Jedna z pierwszych jezuickich świątyń w Polsce, wzniesiona w latach 
1586-1625 w stylu gotyckim i barokowym, z klasycystyczną fasadą          
z początku XIX w. Sklepienie zdobią cenne iluzjonistyczne polichromie. 
Dużą czcią wiernych otoczony jest obraz Matki Boskiej Płaczącej, znany 
z „cudu lubelskiego” w 1949 r. Osobliwością jest kaplica akustyczna. 
Warto też zobaczyć skarbiec i krypty grobowe w podziemiach.

cały rok
wtorek – sobota

10.00 – 16.00

Bilet normalny - 4 zł
– bez krypt - 3 zł

Bilet ulgowy - 3 zł
– bez krypt - 2 zł

Obiekt znajduje się na 
Starym Mieście przy ul. 
Królewskiej 10

Piwnica po Fortuną Mieści się w podziemiach kamienicy Lubomelskich. Obejmuje dziesięć 
sal - w dziewięciu z nich znajduje się nowocześnie zaaranżowana 
wystawa składająca się z multimedialnych prezentacji, wizualizacji i 
eksponatów przybliżających historię Lublina. Dziesiąta sala to dawna 
winiarnia, której ściany pokryte są renesansową polichromią - 
wyjątkowymi w skali Polski malowidłami o tematyce świeckiej. 

 kwiecień -  wrzesień
poniedziałek -  niedziela

 11:00 – 19.00
październik - marzec

poniedziałek -  niedziela
 11:00 – 17.00

Bilet normalny - 10 zł 
Bilet ulgowy - 8 zł 

Bilet grupowy – 7 zł
Bilet rodzinny -  25 zł

Obiekt znajduje się na 
Starym Mieście przy ul. 
Rynek 8

Stare Miasto Tak ładnie położonym Starym Miastem może poszczycić się niewiele 
miast w Polsce. Jednak to w Lublinie średniowieczny układ 
urbanistyczny oraz bogactwo zdobień wiekowych kamienic zachwycają 
turystów swoją autentycznością. W obrębie emanujących historią 
murów Starego Miasta mieści się wiele zabytków architektury z 
różnych epok. Szczególną uwagę zwracają bogato zdobione, 
renesansowe kamienice: np. Konopniców czy Lubomelskich.

xxxxx Zwiedzanie bezpłatne xxxxx

Muzeum Wsi 
Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej gromadzi ponad sto zabytkowych, głównie 
drewnianych obiektów. Różnorodne budowle wiejskie, dworskie, 
sakralne i małomiasteczkowe są zgrupowane w sektorach: Wyżyna 
Lubelska, Roztocze, Pobuże, Podlasie i Powiśle. W skansenie odbywają 
się imprezy folklorystyczne oraz pokazy prac gospodarskich.

styczeń – marzec
listopad – grudzień

wtorek – niedziela    9.00 – 15.00
kwiecień, październik

poniedziałek – niedziela
9.00 – 17.00

maj – wrzesień
poniedziałek – niedziela

9.00 – 18.00

Bilet normalny -12 zł
Bilet ulgowy - 6 zł

Dzieci do lat 7 - wstęp wolny
Zwiedzanie z  przewodnikiem

1,5 godz. – 60,00 zł;
2 godz. – 80 zł;

Al. Warszawska 96

Dojazd pojazdami MPK
18, 20, 30

Państwowe Muzeum 
na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku, obejmuje teren byłego 
niemieckiego obozu, który był miejscem zagłady kilkudziesięciu tysięcy 
osób z 26 państw Europy, głównie Polaków, Żydów i Rosjan. Teren 
obozu, otoczony kolczastym drutem, z barakami i wieżyczkami 
strażników oraz monumentalnym pomnikiem i mauzoleum z prochami,
upamiętnia męczeństwo pomordowanych.

kwiecień– październik
9.00 – 18.00

Stała wystawa historyczna
9.00 – 17.00

 listopad – marzec
9.00 – 16.00

Zwiedzanie bezpłatne.
Zwiedzanie z  przewodnikiem

grupy do 10 osób - 75 zł
grupy do 30 osób - 100zł

ul. Droga Męczenników
Majdanka 67

Dojazd pojazdami MPK 
21, 23, 47, 153, 156, 158,

161 


