“Lato z historią” z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną
,,Piwnica pod Fortuną” to niebanalna propozycja dla wszystkich, którzy
chcą poznać bliżej dzieje swojego miasta. W 700 – letniej historii Lublin był
świadkiem wielu doniosłych zdarzeń takich jak ustanowienie Unii Lubelskiej czy
wybór na jedną z siedzib Trybunału Koronnego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to
także miasto wielu religii, kupców i wielkich zakładów przemysłowych. O tym
wszystkim można przekonać się odwiedzając renesansowe piwnice, w których
zaaranżowano multimedialną wystawę poświęconą tym i innym wątkom z historii
miasta. Miłośników historii z pewnością najbardziej ucieszy wizyta w renesansowej
winiarni ozdobionej nietypowymi malowidłami świeckimi.
„Niezwykły spacer edukacyjny”
Nasi przewodnicy zabiorą grupę na spotkanie z historią, w trakcie którego,
uczestnicy wycieczki zobaczą najważniejsze zabytki związane z dziejami miasta,
poznają legendy, odpowiedzą na pytania quizu i co najważniejsze sami spróbują
wcielić się w rolę przewodnika swojej grupy! Dzięki temu młodzi ludzie
w praktyczny i atrakcyjny sposób zdobędą wiedzę na temat swojego rodzinnego
miasta! Udział w zajęciach jest bezpłatny. Spotkanie trwa 2 godziny.
Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących 20 osób.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci starszych w wieku od 10 lat.
Terminy spotkań : 11, 25 lipca, 8, 22 sierpnia (drugi i czwarty wtorek miesiąca).
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w „Piwnicy pod Fortuną”, ul. Rynek 8.
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne lub e-mailowe.

„Pakiet 18,5”
W ramach spotkania zapraszamy do zwiedzania „Piwnicy pod Fortuną” pod opieką
wykwalifikowanych przewodników. Następnie nasi Goście udadzą się na spacer
po Starym Mieście, wezmą udział w quizie a na koniec otrzymają nagrodę
w postaci komiksowej wersji „Legendy o Fortunie.” Spotkanie trwa 2 godziny.
Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących 20 osób.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci starszych w wieku od 10 lat.
Terminy spotkań : 28 czerwca, 5,19 lipca, 2, 16 sierpnia (pierwsza i trzecia środa
miesiąca).
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00. „Piwnicy pod Fortuną”, ul. Rynek 8.
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne lub e-mailowe.
Warsztaty edukacyjne „Renesansowe dzieci, szesnastowieczne misie.
O zabawach i obowiązkach dzieci w XVI wieku”.
Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. W trakcie spotkania
uczestnicy zajęć dowiedzą się jak spędzali czas ich rówieśnicy żyjący 500 lat
wcześniej, w co się bawili, jakie mieli obowiązki oraz jak wyglądało ich menu.
Po zajęciach zapraszamy na zwiedzanie.
Spotkanie trwa 1,5 godziny.
Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących 12 osób.
Terminy spotkań : 30 czerwca, 14,28 lipca, 11,25 sierpnia (drugi i czwarty piątek
miesiąca).
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00. „Piwnicy pod Fortuną”, ul. Rynek 8.
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne lub e-mailowe.

„Rysunkowy Lublin”
Oferta

skierowana

do

najmłodszych

lublinian.

Zapraszamy

na

spotkania

z legendami oraz zagadkami o „Kozim Grodzie”. W trakcie spotkania dzieci poznają
najważniejsze legendy dawnego Lublina, zaprezentowane przez animatora
ubranego w strój historyczny, udzielą odpowiedzi na przygotowane zagadki,
a na koniec stworzą ilustracje do swoich ulubionych opowieści. Na koniec
wszystkie dzieci zostają zaproszone do sali mieszczańskiej, gdzie Lubelski
Koziołek wręczy im nagrody.
Spotkanie trwa1 - 1,5 godziny.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci młodszych 6 – 9 lat.
Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących 12 osób.
Terminy spotkań: 7, 21 lipca, 4,18, 31 sierpnia (pierwszy i trzeci czwartek
miesiąca).
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00. „Piwnicy pod Fortuną”, ul. Rynek 8.
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne lub e-mailowe.

