LUBLublin zaprasza na wyjątkowe spacery po Lublinie
I.

Cykl spacerów „Poznaj Wzgórza Lublina”

Mówią, że Lublin to miasto - tak jak Rzym – wybudowane na 7 wzgórzach! Jak wyglądały
kiedyś, jaka jest ich historia, jak wyglądają teraz i jakie tajemnice kryją? Odpowiedzi
na te pytania poznamy w czasie 7 wycieczek, po 7 Wzgórzach, przygotowanych specjalnie
na 700-lecie miasta!
Terminy wycieczek i miejsca zbiórki:
- 03.07 i 21.08.2017 r. Wzgórze Staromiejskie (zapoznawczy spacer po Starym Mieście).
Spotkanie przy Bramie Krakowskiej.
- 04.07 i 22.08. 2017 r. Wzgórze Zamkowe (m.in. Kaplica Trójcy Świętej oraz Wieża
Zamkowa). Spotkanie przy studni, na dziedzińcu zamkowym.
- 05.07 i 23.08.2017 r. Grodzisko (zwiedzimy m.in. stary Kirkut). Spotkanie przy bramie
wejściowej na Kirkut, ul. Kalinowszczyzna
- 06.07 i 24.08.2017 r. Wzgórze Czwartek (zwiedzimy m.in. kościół pw. Św. Mikołaja).
Spotkanie przy wejściu do kościoła św. Mikołaja ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
- 07.07 i 25.08.2017 r. Żmigród (odwiedzimy m.in. Izbę Drukarstwa). Spotkanie na Placu
Wolności, przy fontannie w kształcie wieży.
- 08.07 i 26.08.2017 r. Górka Dominikańska (zakamarki kościoła i klasztoru
dominikanów). Spotkanie przed wejściem do kościoła dominikanów na Starym Mieście.
- 09.07 i 27.08.2017 r. Białkowska Góra (zwiedzimy m.in. Dworek Wincentego Pola).
Spotkanie przy wejściu do muzeum ul. Kalinowszczyzna 13
Wszystkie spacery odbywają się w godzinach 10.00 – 11.30
Informacje dodatkowe:
- dzieci biorące udział w wycieczce muszą być pod opieką dorosłych (maksymalnie
1 opiekun na 1 dziecko, pod opieką jednego opiekuna może pozostawać kilkoro dzieci),
- wycieczki przeznaczone dla dzieci od lat 7,
- opiekunowie, którzy biorą udział w wycieczce wykupują dla siebie bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów.

II. Lublin na dobranoc
Niezwykła wycieczka po Starym Mieście, w blasku zachodzącego słońca
i zapalających się latarni, w czasie której poznamy historię Starego Miasta. Spacer
połączony będzie z wyjątkowym, bo wieczornym wejściem na Wieżę Trynitarską.
Terminy wycieczek:
27.06 i 27.07.2017 r. w godzinach 19.30 – 21.00
Miejsce spotkania: Plac Zamkowy (na dole, przy schodkach)
Informacje dodatkowe:
- dzieci biorące udział w wycieczce muszą być pod opieką dorosłych (maksymalnie
1 opiekun na 1 dziecko, pod opieką jednego opiekuna może pozostawać kilkoro dzieci),
- wycieczki przeznaczone dla dzieci od lat 7,
- opiekunowie, którzy biorą udział w wycieczce wykupują dla siebie bilety wstępu na Wieżę
Trynitarską (9 zł/os.)
Szczegółowe informacje na stronie www.przewodnik-lublin.pl
Zapisy:
Od 12 czerwca 2017 roku drogą elektroniczną: e-mail: przewodnik-lublin@wp.pl
Przy zapisach należy podać imię i nazwisko dzieci oraz opiekuna biorącego udział
w wycieczce, a także numer telefonu.

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin

