
Warto zatem pamiętać, że w związku z  panującą 
epidemią obowiązują pewne ograniczenia w funkcjo-
nowaniu poszczególnych atrakcji. Należy liczyć się
z ewentualnymi limitami miejsc czy koniecznością 
stosowania środków ochrony osobistej.

LUBLIN
Z DZIEĆMI

#LublinIsReady
Klimatyczne Stare Miasto, unikalne zabytki, zaułki
i podwórka, które dobrze pamiętają stare dzieje.
W Lublinie znajdziecie wiele ciekawych atrakcji.
Równie szeroka oferta czeka na najmłodszych.
Jak spędzić czas aktywnie z dziećmi? Co robić, gdy 
za oknem plucha? Jakie są atrakcje w regionie? 
Przedstawiamy najlepsze propozycje na udany 
rodzinny pobyt w Lublinie! Co warto wiedzieć przed 

przyjazdem?
Zwiedzając na własną rękę, warto ściągnąć aplikację 
Turystyczny Lublin, która zawiera masę ciekawych 
informacji i audiobooków. Informacji o mieście możecie 
zasięgnąć w punkcie Lubelskiej Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej. Tam też zaopatrzycie się w mapki 
i informatory oraz Lubelską Kartę Turysty. Upoważnia 
ona do darmowych wejść do różnych obiektów czy 
korzystania ze zniżek w restauracjach i hotelach. Sprze-
dawana jest także w opcji z komunikacją miejską. Może-
cie też skorzystać z usług Przewodników Inspiracji. 

Gdzie się zatrzymać?
Zatrzymaj się w jednym z wielu hoteli, hosteli czy aparta-
mentów. W trosce o bezpieczeństwo gości, obiekty nocle-
gowe w Lublinie wprowadziły rozwiązania mające na celu 
minimalizację ryzyka zakażenia. 

Gdzie zjeść?
Lubelskie restauracje i kawiarnie dbają o najmłodszych 
gości. W swojej ofercie posiadają menu dla dzieci,
w których znajdziecie przystawki, dania główne i desery.
 

Warto wybrać się do Miejsc Inspiracji, czyli restauracji 
wyróżnionych przez Miasto Lublin za dobry smak, 
lokalność produktu oraz wyjątkową atmosferę.

Mały lokals poleca: 
• Spacerując ul. Grodzką spójrzcie w górę i znajdźcie
 Sztukmistrza bujającego w obłokach

• Zróbcie zdjęcie z koziołkiem na Krakowskim Przedmieściu

• Policzcie koty na kociej kamienicy przy ul. Grodzkiej 17

• Znajdźcie, ale NIE dotykajcie kamienia nieszczęścia u zbiegu
 ul. Jezuickiej i Teodora Gruella

• Weźcie udział w akcji „Lato w mieście” - warsztatach, zajęciach
 i grach miejskich dla dzieci, trwających przez całe wakacje.  
 Więcej informacji: www.lublin.eu/sport/lato-w-miescie

Co zjeść?
Cebularz - ideał tkwi w prostocie. Ten lubelski placek
z cebulą i makiem skradł już niejedno serce i stał się polskim 
produktem regionalnym chronionym w UE. Dla tego smaku 
warto wstać o 5 rano i skierować swoje kroki do piekarni. 
Cebularza możecie skosztować również w lokalnych restu-
aracjach - jest nieocenioną bazą dla unikatowych śniadań
i lunchów. Lubelski cebularz doczekał się nawet własnego 
Regionalnego Muzeum, gdzie możecie spróbować sił przy 
jego wypieku i zabrać przepis do domu. 

Pociągiem 

Lubelski dworzec kolejowy obsługuje ruch 
międzynarodowy i krajowy. Jest położony poza 
ścisłym centrum miasta, natomiast bez problemu 
dojedziecie w dowolne miejsce komunikacją 
miejską lub taksówką.

Autobusem

Dworzec Autobusowy PKS znajduje się 
w samym centrum Lublina, z widokiem
na  Zamek Lubelski oraz Stare Miasto.
W pobliżu zlokalizowane są przystanki
komunikacji miejskiej i taksówki. 

Samochodem

Decydując się na podróż samochodem, 
pamiętajcie o strefie płatnego parkowania 
obowiązującej w tygodniu w godz. 8.00-18.00. 
Płaćcie w parkomatach lub w aplikacji.
W weekend opłaty nie obowiązują. 

Jak się przemieszczać?
Po Lublinie jeżdżą autobusy i trolejbusy w ramach linii 
dziennych i nocnych. Bilety można kupić w biletoma-
tach, kioskach lub w aplikacji. Dzieci do 7. roku życia  
obowiązują darmowe przejazdy. Więcej informacji
o uldze, a także mapa komunikacji miejskiej i rozkłady
dostępne są na stronie www.ztm.lublin.eu.
Wygodną opcją na przemieszczanie się po mieście
są rowery i hulajnogi. Wypożyczenie odbywa się
za pomocą dedykowanych aplikacji. Hulajnogi – 
Blinkee.city i Bolt, rowery - Nextbike. Poza tym na 
terenie Lublina działa Panek oferujący samochody
na krótki wynajem.

Pełną ofertę Lublina znajdziecie na stronie
www.turystyka.lublin.eu

Bazę obiektów znajdziecie na stronie:
www.lublin.eu/turystyka/noclegi-w-lublinie/ 

Profesjonalni i pełni pasji przewodnicy pokażą wam 
Lublin z niezwykłej strony.
www.przewodnik.lublin.eu

Jak dojechać do Lublina?

www.miejsceinspiracji.lublin.eu

#JesteśmyGotowi

Lubelskie obiekty noclegowe, lokale 
gastronomiczne, a także miejsca turystycz-
ne stosują wszelkie wytyczne rządowe 
dotyczące higieny i bezpeczeństwa.
 

Informacje COVID-19

Gdzie się zatrzymać?
Zatrzymajcie się w jednym z wielu hoteli, hosteli czy 
apartamentów. W trosce o bezpieczeństwo gości, 
obiekty noclegowe w Lublinie wprowadziły rozwią-
zania mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia.



Aqua Lublin
Nowoczesny kompleks wodny oferuje całej rodzinie sporą 
porcję rozrywki. Obiekt oddaje do dyspozycji gości basen 
olimpijski i dużą strefę rekreacji z jacuzzi, dwoma zjeżdżal-
niami rurowymi, szeroką zjeżdżalnią rodzinną i rwącą rzeką, 
która prowadzi do basenu zewnętrznego.
Więcej informacji na www.mosir.lublin.pl

Lublin rowerem
Miasto oferuje ponad 170 km ścieżek rowerowych, a także system 
wypożyczania rowerów w 91 stacjach na terenie Lublina i Świdnika. 
Lubelski Rower Miejski dysponuje niemal 900 rowerami, w tym
5 tandemami i 20 rowerami dla dzieci. Operatorem jest Nextbike.
Więcej informacji na www.lubelskirower.pl

Rezerwat Dzikich Dzieci
Jedyny taki plac zabaw w Polsce! Tu rządzą dzieci,
a wstęp rodziców jest surowo wzbroniony. Na terenie 
Rezerwatu dzieciaki znajdą materiały i narzędzia
do budowy przeróżnych konstrukcji, wrak Mercedesa, 
autobus, błotną kuchnię i wiele więcej. A wszystko to 
zapewni im nieskrępowaną i kreatywną zabawę. 
Rezerwat podzielony jest na dwie części - dla dzieci 
poniżej i powyżej 7. roku życia. Zabawa odbywa się pod 
okiem playworkerów. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.
Więcej informacji na stronie www.ck.lublin.pl

Lublin z dziećmi

AKTYWNIE W Lublinie

NIE  MA NUDY

Gdy...

PADA DESZCZ

Magiczne Ogrody
Magiczne Ogrody zapraszają najmłodszych do odkrywania 
baśniowych krain tematycznych, które pobudzą ich wyobraź-
nię i kreatywność. Park wyposażony jest w  karuzele, ciuchcie, 
place zabaw, a nawet plażę! Do dyspozycji rodzin pozostaje 
także restauracje i kawiarnie. Magiczne Ogrody znajdują się
w Trzciankach, 70 km od Lublina (trasa S17). 
Więcej informacji na www.magiczneogrody.com

Opracowanie: Biuro Rozwoju Turystyki, Urząd Miasta Lublin

Kajaki w Lublinie
Przepływająca przez miasto i okolicę Bystrzyca to niewielka rzeka, 
idealna na bezpieczny spływ kajakowy z dziećmi. Trasy prowadzą-
ce z Piotrowic, Osmolic lub Prawiednik trwają od  2 do nawet 6 godzin 
i kończą się w przystani Marina nad Zalewem Zemborzyckim.
Więcej informacji na www.kajaki.lublin.pl
 

Druga opcja to rodzinny wypad na kajaki, który pozwoli zobaczyć 
Lublin z innej perspektywy. Szczególnie polecamy trasę z Zalewu 
Zemborzyckiego do Dworku Grafa, prowadzącą zielonymi zakątkami 
Lublina, z widokiem na Stare Miasto.
Więcej informacji na www.mosir.lublin.pl

Słoneczny Wrotków
Kompleks wodny zlokalizowany nad Zalewem Zemborzyckim składa 
się z 4 basenów rekreacyjnych, brodzika dla dzieci i instalacji natry-
skowych. Świetną zabawę zapewniają trzy zjeżdżalnie przystoso-
wane do bezpiecznej zabawy dzieci w każdym wieku. Na terenie 
ośrodka znajduje się też plac zabaw  - wyspa piratów, a w pobliżu  
stacja wypożyczania rowerów.
Wiecej informacji na www.mosir.lublin.pl

Muzeum Wsi Lubelskiej
Lubelski skansen zapewnia prawdziwą podróż
w czasie. Ekspozycja składa się z budynków wiejskich
i dworskich sprzed ponad stu lat. Można zobaczyć tu 
wyposażenie dawnego zakładu fryzjerskiego, poczty 
czy warsztatu szewskiego. Prawdziwą atrakcją dla 
dzieci są żyjące tu zwierzęta gospodarskie, m.in. 
krowy, owce, kozy i konie. W ciągu roku Muzeum 
organizuje wiele wydarzeń dla rodzin. 
Więcej informacji: www.skansen.lublin.pl

Szlak Legend Lubelskich
Dedykowany dzieciom spacer z przewodnikiem uliczkami 
Starego Miasta pozwoli najmłodszym poznać historię Lublina 
poprzez odkrywanie miejskich legend i podań. Spacer ma 
charakter interaktywny, więc nie ma mowy o nudzie.  Start
w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej 
przy ul. Jezuickiej 1/3.
Więcej informacji na www.lublintravel.pl

Fontanna
Multimedialna
Fontanna, zlokalizowana na Placu Litewskim, to punkt 
obowiązkowy podczas wizyty w Lublinie. Wesołe 
pluskanie wody skłania dzieci do zabawy, a wygodne 
ławki zachęcają dorosłych do wypoczynku. W cieniu 
drzew znajduje się plac zabaw.  Wieczorami fontan-
na zachwyca wielobarwnym podświetleniem.

Sposób na zwiedzanie

SPACER

Park Dźwięków
Park Dźwięków to gospodarstwo edukacyjne zlokalizowane
w Dąbrówce, w samym sercu Lasów Kozłowieckich, zaledwie
20 km od Lublina. Na najmłodszych czeka tu minizoo, laborato-
rium dźwięku i muzeum muzyki. Podczas niewdzialnych warszta-
tów w zupełnej ciemności dzieciaki sprawdzą, jak działają zmysły, 
a gry terenowe i zabawy zapewnią rozrywkę całej rodzinie.
Więcej informacji na www.parkdzwiekow.pl

Najbliższa

OKOLICA

Papugarnia Lublin
W Papugarni Lublin można podziwiać ponad 80 papug,
a wśród nich ary, nimfy i faliste. Tu nie ma miejsca na klatki
i szyby. Ptaki latają swobodnie między zwiedzającymi, 
chętnie przysiadają na ich ramionach i jeszcze chętniej 
pozwalają się głaskać i karmić. 
Więcej informacji na www.papugarnialublin.pl

Regionalne Muzeum
Cebularza
Podczas interaktywnego pokazu z udziałem legendarnej 
Esterki oraz piekarza Franka uczestnicy mają szansę odkryć 
genezę powstania cebularza, dowiedzieć się czegoś więcej
o historii Lublina i poznać legendę oraz przepis na cebularze 
wraz z właściwościami jego składników. Podczas części 
warsztatowej każdy uczestnik wykonuje swojego cebularza. 
Spotkanie zakończone jest degustacją wypieków.
Więcej informacji na muzeumcebularza.com.pl

Lublin

Z GÓRY

Centrum Spotkania Kultur
Z 5. piętra budynku CSK (pl. Teatralny 1) rozpozciera się widok na 
dachy śródmiejskiej zabudowy i bujne korony drzew Parku 
Saskiego. Na tarasie na 4. piętrze budynku działa Miejska 
Pasieka Artystyczna. Tu również wzdłuż głównej fasady rozciąga 
się oszklony taras - świetny punkt do zrobienia rodzinnego selfie. 
Więcej informacji na www.spotkaniakultur.com

Baszta Gotycka
Taras widokowy Baszty Gotyckiej to idealny punkt do podzi-
wiania panoramy Starego Miasta. Bilety dostępne są w kasie 
Muzeum Lubelskiego na Zamku Lubelskim.
Więcej informacji na www.muzeumlubelskie.pl


