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Drogi Turysto !
Właśnie stałeś się posiadaczem Lubelskiej Karty Turysty, która znacznie
ułatwi Ci zwiedzanie miasta. Wraz z nią otrzymujesz bezpłatny wstęp do
wielu muzeów, atrakcji oraz możliwość skorzystania, na preferencyjnych
warunkach, z licznych usług. Mamy nadzieję, że dzięki tej propozycji
poczujesz niezwykły klimat miejsca z ponad 700-letnia tradycją, poznasz
ciekawą historię i kulturę oraz doświadczysz wyjątkowości regionalnych
kulinariów. Dedykując Ci niniejszą broszurę zapraszamy do inspirującej
wędrówki po Lublinie.
Witaj w Lublinie, Mieście Inspiracji!

Dear Tourist!
You have just become a holder of the Lublin Tourist Card, which will facilitate
your sightseeing of Lublin. It gives you free access to many museums and
tourist attractions and discounts on various services. We hope that you will
enjoy the unforgettable atmosphere of our 700-year-old city and explore its
history, culture and delicious regional cuisine. With this brochure we invite you
to start an inspiring sightseeing tour of Lublin.
Welcome to Lublin, the city of inspiration!

WSTĘP WOLNY / FREE ADMISSION

/
/

RABATY / DISCOUNTS

CENNIK KARTY
PRICE LIST

BEZ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ /
PUBLIC TRANSPORT EXCLUDED:
24 godzinna / 24-hour:
72 godzinna / 72-hour:

Normalna / Adult

– 37 PLN

Ulgowa / Concession – 27 PLN
Normalna / Adult

– 57 PLN

Ulgowa / Concession – 42 PLN

Z KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ /
PUBLIC TRANSPORT INCLUDED:
24 godzinna / 24-hour:

72 godzinna / 72-hour:

Normalna / Adult

– 50 PLN

Ulgowa / Concession – 34 PLN
Normalna / Adult

– 79 PLN

Ulgowa / Concession – 53 PLN

WSTĘP WOLNY DO MUZEÓW
FREE ADMISSION TO MUSEUMS

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA
FREE PUBLIC TRANSPORT

RABATY
DISCOUNT DEALS

www.lublincard.eu

WSTĘP WOLNY
FREE ADMISSION
Muzea, galerie
Museums and galleries

24h

72h

DONŻON / DONJON
Wieża zamkowa zwana donżonem, to XIII-wieczny zabytek sztuki
romańskiej. Jest to najstarsza budowla Lublina. Wewnątrz obiektu prezentowana jest wystawa historyczna, która podejmuje temat przetrzymywanych
w zamkowych murach więźniów i dotyczy okresów od czasów carskich do
1954 roku. Niezwykle atrakcyjny jest taras widokowy, na który prowadzą
strome średniowieczne schody. Na szczycie wieży turystów czeka piękna
panorama Starego Miasta.
The castle tower called the Donjon is a 13th-century Romanesque structure
and the oldest building in Lublin. The top floors of the donjon host a historical
exhibition dedicated to prisoners kept at the castle - from Polish freedom
fighters imprisoned after the 1848 Spring of Nations and 1863 January
Uprising, to captives held during World War II and the years of 1944-1954.
Steep medieval stairs lead to a terrace at the top of the tower with a panoramic
view of the picturesque Old Town.

ZAMKOWA 9 | WWW.MUZEUMLUBELSKIE.PL
KANCELARIA@MUZEUMLUBELSKIE.PL | + 48 81 532 50 01 [DO 03]

24h

72h

DWOREK WINCENTEGO POLA
WINCENTY POL’S MANOR
Muzeum biograficzne Wincentego Pola mieści się w klasycystycznym
dworku wzniesionym w końcu XVIII w. na terenie niewielkiego folwarku
Firlejowszczyzna pod Lublinem. W latach 1804 - 1810 był on własnością
Franciszka Ksawerego Pola, ojca Wincentego. Sprzedany po wyjeździe
rodziny Polów do Lwowa, powrócił, jako dar obywateli województwa
lubelskiego. W zbiorach muzeum można oglądać m.in. unikatową kolekcję
polskojęzycznych globusów z XIX i XX w., licząca 110 eksponatów.
The museum of poet Wincenty Pol is situated in a neoclassical manor built at
the end of the 18th century. It was originally located in Firlejowszczyzna Estate
near Lublin. In the years 1804 – 1810 it belonged to the poet’s father,
Franciszek Ksawery Pol. The museum hosts a unique collection of 110 globes
with Polish inscriptions from the 19th and 20th century.
w poniedziałki nieczynne / closed on Mondays

KALINOWSZCZYZNA 13 | WWW.MUZEUMLUBELSKIE.PL
DWOREKPOLA@MUZEUMLUBELSKIE.PL | + 48 81 747 24 13

24h

72h

MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLINA
MUSEUM OF THE HISTORY OF LUBLIN
Ulokowane w Bramie Krakowskiej Muzeum posiada bogatą kolekcję
eksponatów związanych z historią miasta. Część stanowią zabytki
archeologiczne, pozyskane w czasie prac prowadzonych na terenie Lublina.
Oddział posiada zbiór czasopism, jednodniówek, wydawnictw okolicznościowych, plakatów i ulotek. Uwagę przyciągają ciekawe zbiory ikonograficzne,
przede wszystkim widokówki i fotografie, ukazujące Lublin od końca XIX wieku aż po lata 60. XX wieku.
Located inside the Cracow Gate, the museum features a rich collection of
exhibits related to the history of the city. There are archaeological finds
discovered during excavations, a collection of periodicals, daily newspapers,
occasional publications, posters and leaflets, and iconography (mainly
postcards and photos) showing Lublin from the end of the 19th century to the
1960s.
w poniedziałki nieczynne / closed on Mondays

PL. ŁOKIETKA 3 | WWW.MUZEUMLUBELSKIE.PL
BRAMAKRAKOWSKA@MUZEUMLUBELSKIE.PL | + 48 81 532-60-01

24h

72h

KOŚCIÓŁ POBRYGIDKOWSKI / CHURCH OF
THE ASSUMPTION OF OUR LADY OF VICTORY
Murowany kościół i klasztor zbudował dla sióstr brygidek Król Władysław
Jagiełło w latach 1412-1426 jako wotum za grunwaldzkie zwycięstwo, które
przepowiedzieć miała św. Brygida szwedzka. Wg. tradycji świątynię budowali
jeńcy krzyżaccy spod Grunwaldu. W kościele podziwiać można m.in. obraz
Św. Brygidy, określany jako najstarszy w Lublinie, unikatowe gotyckie freski
oraz wieżę kościoła i wejść na punkt widokowy.

The brick church and convent were built for the Birgittine Order by King
Ladislaus Jagiello, in the years 1412 – 1426, as a thanksgiving for the victory in
the battle of Grunwald, which was foreseen by St Birgitta. Legend has it that the
church was built by Teutonic prisoners captured after the battle. The church has
the oldest painting in Lublin – the painting of St Birgitta, unique Gothic frescoes
and a tower with a viewing point.

GABRIELA NARUTOWICZA 6 | WWW.POBRYGIDKOWSKI.PL
POBRYGIDKOWSKI@DIECEZJA.LUBLIN.PL | +48 81 52 58 831

72h
MUZEUM LITERACKIE IM. JÓZEFA CZECHOWICZA
JÓZEF CZECHOWICZ LITERARY MUSEUM
Postać Józefa Czechowicza można bez wątpienia zaliczyć do najbardziej
znanych lublinian w historii. W Muzeum jego imienia można zobaczyć
większość rozproszonej spuścizny rękopiśmiennej Józefa Czechowicza. Są tu
autografy utworów literackich, listy do przyjaciół i rodziny, zdjęcia oraz
dokumenty poety, fragmenty jego dziennika, świadectwa szkolne, materiały
związane z działalnością Czechowicza w Związku Literatów Lubelskich oraz
około 50 woluminów pochodzących z jego prywatnego księgozbioru.
Poet Józef Czechowicz is one of the most renowned Lubliners in the city’s
history. In the museum you can see most of his literary legacy: manuscripts,
letters to family and friends, photos, documents, fragments of the poet’s diary,
school certificates, about 50 books from his private library and materials
connected with his involvement in the Lublin Literary Association.
w poniedziałki nieczynne / closed on Mondays

ZŁOTA 3 | WWW.MUZEUMLUBELSKIE.PL
CZECHOWICZ@MUZEUMLUBELSKIE.PL | + 48 81 532-30-90 (91)

24h

72h

JESZYWAS CHACHMEJ LUBLIN
YESHIVA CHACHMEI LUBLIN
Założona w 1930 r. przez Majera Szapirę Jeszywas Chachmej Lublin, była
największą talmudyczną uczelnią na świecie. Nie bez powodu więc Żydzi
nazywali Lublin Oxfordem Wschodu. Kres działalności uczelni przyniósł
wybuch II Wojna Światowa. Dziś możemy podziwiać okazały eklektyczny,
pięciokondygnacyjny gmach, a także synagogę, bibliotekę oraz salki z ekspozycją zdjęć i pamiątek. W części budynku działa Hotel Ilan i Restauracja
The Olive.
Founded in 1930 by Meir Shapiro, the Yeshiva was the largest centre of Torah
study in the world, which is why Jews used to call Lublin the Oxford of the East.
The outbreak of World War II spelled the end of the yeshiva. Nowadays, tourists
can visit this impressive eclectic 5-storey building with a synagogue, library and
a remembrance room featuring old photos and historical items. In the building
there is also the Ilan Hotel and The Olive restaurant.

LUBARTOWSKA 85
WWW.HOTELILAN.PL | RECEPCJA@HOTELILAN.PL | + 48 81 745 03 47

24h

72h

PIWNICA POD FORTUNĄ
FORTUNA CELLAR
Piwnica pod Fortuną to jeden z turystycznych hitów Lublina. Znajduje się
w podziemiach zabytkowej kamienicy Lubomelskich. W jednej z sal ściany
pokryte są wyjątkową w skali Polski, XVI-wieczną polichromią. Rozmieszczone na ścianach, okapie kominka i sklepieniu malowidła zawierają
liczne odwołania do kultury antycznej oraz renesansowej obyczajowości.

Fortuna Cellar is one of the top tourist attractions of Lublin. It is located in the
cellar of a historic townhouse of the Lubomelski Family. In one of the rooms
there is a unique 16th-century polychrome. The images painted on the walls ,
the fireplace hood and the ceiling refer to the ancient world and renaissance
customs.

RYNEK 8
WWW.PIWNICA.LUBLIN.EU | + 48 81 444 55 55 | +48 81 534 65 70

24h

72h

OŚRODEK BRAMA GRODZKA – TEATR NN”
”
"THE GRODZKA GATE – NN THEATRE" CENTRE
Prezentowana w Ośrodku wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca” jest
poświęcona wielokulturowemu, przedwojennemu Lublinowi. W sposób
szczególny koncentruje się na tematach związanych z realizowanymi przez
instytucję programami: Historia Mówiona oraz Przestrzeń i ikonografia
przedwojennego Lublina. Tutaj warto zobaczyć, m.in. makietę przedwojennego Lublina, unikatowe fotografie w fotoplastykonach, oryginalną
przedwojenną reklamę w jidysz, przeniesioną wraz z fragmentem tynku.
The exhibition entitled ‘Lublin. Memory of the Place’ is dedicated to
multicultural, pre-war Lublin and focuses on programmes realised by the
centre – ‘The Oral History’ and ‘Space and Iconography of pre-war Lublin.’ You
can see a model of the city from the times before World War II, unique photos on
glass plate negatives, original pre-war advertisement in Yiddish, and many
items and topics presented in an innovative way.
godziny otwarcia pon.-pt: 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 / Admission Mon.-Fri. 9.30 am,
11.00 am, 12.30 pm, 14.00 pm

GRODZKA 21
WWW.TEATRNN.PL | + 48 81 53 258 67

72h
DOM SŁÓW - IZBA DRUKARSTWA / THE HOUSE
OF WORDS – THE CHAMBER OF PRINTING
Izba Drukarstwa znajduje się w miejscu dawnej drukarni Popularna,
działającej od lat 30-tych XX wieku. W drukarni zachowały się stare maszyny
drukarskie i introligatorskie oraz zecernia. Jest rodzajem muzeum
drukarstwa, gdzie podczas zwiedzania zapoznasz się z historią druku,
historią pisma, dawnymi technikami składu gazet i książek. W Izbie Drukarstwa prowadzone są także warsztaty typograficzne, kaligrafii, litografii,
introligatorskie i czerpania papieru.
The Chamber of Printing is situated in the old printing house operating in the
1930s. In the scenery of old printing press, and typesetting and bookbinding
machines, you can learn about the history, techniques and technology used in
printing in the past. The museum also organises workshops in typesetting,
calligraphy, lithography, bookbinding and papermaking.
godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00, 12.00, 14.00, sob. (wakacje) 12.00, 13.30, 15.00
Admission: Mon.-Fri. at 10 am,12 pm,2 pm, Sat (July, August) at 12 pm, 1,30 pm, 3 pm

ŻMIGRÓD 1 / KRÓLEWSKA 17
WWW.TEATRNN.PL | DOMSLOW@TNN.LUBLIN.PL | + 48 81 534 52 33

24h

72h

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
STATE MUSEUM AT MAJDANEK
Państwowe Muzeum na Majdanku to jeden z najbardziej znaczących
pomników historii w Polsce. Powstało na terenie byłego niemieckiego obozu
koncentracyjnego, w którym śmierć poniosło blisko 80 tysięcy osób. Realia
KL Lublin prezentowane są na wystawie historycznej i ekspozycjach plenerowych. Zwiedzający mogą obejrzeć autentyczne obiekty pochodzące z obozu koncentracyjnego, np. komory gazowe i przedmioty codziennego użytku.

The museum at Majdanek is one of the most important memorial places in
Poland. It encompasses an area of a former German concentration camp,
where nearly 80,000 people were killed during World War II. The realities of the
concentration camp are presented in indoor and outdoor exhibitions. Visitors
can see authentic objects from the camp, barracks, gas chambers and the
crematorium.
z Kartą Turysty bezpłatny parking / free car park for cardholders
DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 67
WWW.MAJDANEK.EU | CENTRUM@MAJDANEK.EU | +48 81 710 28 33

24h

72h

ARCHIKATEDRA LUBELSKA
LUBLIN CATHEDRAL
W tej okazałej świątyni kryje się wiele niezwykłych miejsc. Jednym z nich jest
zakrystia, która odznacza się wyjątkowymi właściwościami akustycznymi.
Można to sprawdzić, stojąc w jej dwóch przeciwległych narożnikach. Powiedz
coś szeptem, a stojący po przekątnej człowiek będzie Cię doskonale słyszał.
Warto również zwrócić uwagę na znajdujący się na sklepieniu fresk, który
przedstawia tryumf wiary katolickiej nad herezjami. W zakrystii możemy
podziwiać również wystawy eksponatów oraz krypty.
This beautiful church is full of real treasures. The name of the acoustic vestry
refers to its amazing acoustic properties. If you stand in a corner, facing the wall,
and whisper, you can communicate with the person in the opposite corner. The
ceiling carries sound that cannot be heard by people standing in the middle of
the vestry. The fresco on the ceiling depicts a triumph of the Catholic faith over
heretics. In the vestry there are also historic exhibits and crypts.
w poniedziałki nieczynne / closed on Mondays

KRÓLEWSKA 10
WWW.ARCHIKATEDRA.KURIA.LUBLIN.PL | + 48 695 322 780

24h

72h

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
OPEN AIR VILLAGE MUSEUM
Muzeum Wsi Lubelskiej jest jednym z największych skansenów w Polsce.
W malowniczym krajobrazie prezentuje kulturową różnorodność
województwa łącząc bogactwo architektury z lokalną tradycją. Dawne życie
wsi, dworów oraz miasteczek obrazują eksponaty odzwierciedlające
zwyczaje, obrzędy i codzienną pracę ludzi minionej epoki. Regularnie
ekspozycję ożywiają barwne wydarzenia takie, jak żniwowanie, obieraczki
kapuściane, potańcówki, noc świętojańska i wiele innych.
The museum of the Lublin village is one of the largest folk museums in Poland.
Old rural architecture set in the picturesque scenery offers a glimpse of the
cultural diversity of the Lublin Region. Exhibitions present traditional customs,
habits and daily work that took place in villages, towns and manors in bygone
times. The museum is a venue of regular cultural events and re-enactments of
folk traditions, such as harvesting, pickling cabbage, midsummer night and
many others.

AL. WARSZAWSKA 96
SKANSEN.LUBLIN.PL | SKANSEN@SKANSEN.LUBLIN.PL | +48 81 533-85-13

72h
OGRÓD BOTANICZNY UMCS
MSCU BOTANICAL GARDEN
Ogród Botaniczny jest jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej. Założony został w 1965 r. w zachodniej części miasta.
Zajmuje ok. 22 ha malowniczego, bogato urzeźbionego terenu z fragmentem
doliny rzeki Czechówki i naturalnymi, lessowymi wąwozami. Podzielony jest
na tematyczne działy i kolekcje roślinne, w których zgromadzono prawie
7000 taksonów roślin pochodzących z całego świata. Lubelski Ogród jest
doskonałym miejscem do wypoczynku i obcowania z przyrodą.
The Botanical Garden is a scientific and didactic unit of Marie Sklodowska-Curie
University. Founded in 1965, it is situated in the western part of the city, in the
Czechówka River valley. The garden covers an area of 22 ha of picturesque land
divided into thematic sections and plant collections with 6700 subspecies from
the whole world. It is a perfect place for a family day out and relaxation in
beautiful scenery.
czynny od kwietnia do października / open: April - October

UL. SŁAWINKOWSKA 3 | WEJŚCIE / MAIN ENTRANCE UL. WILLOWA
GARDEN.UMCS.LUBLIN.PL | +48 81 743 49 00

72h
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
CENTRE FOR THE MEETING OF CULTURES
Jest największą w historii inwestycją Województwa Lubelskiego w dziedzinie
kultury. Nowa instytucja kultury to blisko 30 000 mkw. powierzchni,
najnowocześniejsza mechanika sceniczna, fasada multimedialna. Sale:
Kinowa, Baletowa, Operowa, Kameralna, a także Aleja Kultur oraz dwupoziomowe Wiszące Ogrody na dachach obiektu. Bryła autorstwa architekta
Bolesława Stelmacha na nowo definiuje krajobraz centrum miasta, łącząc
renesansowe Stare Miasto z Dzielnicą Akademicką.
This impressive new cultural institution has nearly 30,000 m² of floor area, the
latest stage mechanics and a multimedia façade. There you can find: the
Avenue of Cultures, cinema, ballet, opera and chamber halls, and two-level
Hanging Gardens on the roof of the building. The edifice, designed by architect
Boleslaw Stelmach, redefines the space in the city centre and links the
Renaissance Old Town with the campus.
z Kartą Turysty bezpłatny wstęp na wystawy czasowe / free admission to temporary
exhibitions with the Tourist Card

PLAC TEATRALNY 1
SPOTKANIAKULTUR.COM | BIURO@SPOTKANIAKULTUR.COM | +48 81 441 56 70

72h
SPA ORKANA
W SPA Orkana czas płynie wolniej. Tutaj odnajdziesz spokój i harmonię.
W Strefie Wody i Saun polecamy kąpiele i atrakcje wodne dla dzieci i dorosłych, basen z torami pływackimi i częścią rekreacyjną. Sauny i grota lodowa
pozwolą Ci się odprężyć. Profesjonalnie wykonywane w Strefie Beauty
masaże oraz zabiegi pielęgnacyjne i upiększające zapewnią komfort i poprawią samopoczucie. W SPA Orkana znajduje się również Strefa Rekreacji
Ruchowej.
Time slows down in the Recreation and Wellness Centre – Spa Orkana. Here
you can find peace and tranquillity. There is the Water and Sauna Zone with
swimming pools and water attractions for adults and children, and the Physical
Recreation Zone. Saunas and an ice grotto – the only one in Lublin – guarantee
deep relaxation. The Beauty Zone offers professional massages, beauty
treatments done with top quality cosmetics.

SZASERÓW 2
WWW.SPAORKANA.PL | BOK@SPAORKANA.PL | +48 81 475 48 75 WEW. 10

RABATY
DISCOUNTS
Gastronomia, noclegi
Restaurants, Cafes,
Pubs, Hotels

-30%

KAWIARNIA ANABILIS
Wszystko co znajdziecie w naszych ciastach wykonujemy sami w naszej
pracowni cukierniczej. Orzechy karmelizowane, karmel, musy owocowe,
biszkopty, beza i kruche ciasta to nieprzetworzone produkty wykonane
z naturalnych składników bez konserwantów. Mleko i śmietana jest
przygotowywana specjalnie dla nas przez lokalną mleczarnię. Zapraszamy na
degustację.

All the cakes and sweets in our café we make ourselves in our own
confectionery. Caramelised nuts, caramel, fruit mousses, sponge cakes,
meringue and shortbread are prepared from fresh natural ingredients without
added preservatives. Milk and cream of the best quality are delivered especially
for us by the local creamery. Come round and taste our delicacies!

UL. LUBARTOWSKA 7
WWW.ANABILIS.COM | +48 665 444 566

-10%
RESTAURACJA 2 PI ER
Restauracja 2 PI ER mieści się na ostatniej kondygnacji gmachu Lubelskiego
Centrum Konferencyjnego. Oferujemy Państwu wyjątkową okazję, by
przeżyć spotkanie biznesowe, czy rodzinne, ciesząc się niezwykłym
widokiem na panoramę okolicy! Przestronny taras umożliwia relaks, o jaki
trudno w centrum miasta. Ponad miejskim chaosem można spędzić
wyjątkowe chwile, delektując się kuchnią bazującą w dużej mierze na
produktach regionalnych.
2 PI ER restaurant is located on the top floor of the Lublin & Region Convention
Bureau. We offer you a unique oportunity to have a business or a family
meeting with an amazing panoramic view of the area. The spacious terrace
allows the kind of relax that is difficult to find in the city centre. Above the urban
chaos one can spend truly special time and enjoy the cuisine based mostly on
regional products.

UL. ARTURA GROTTGERA 2 | LUBLIN
+48 730 741 230 | +48 730 819 641 | INFO@2PIER.PL

-25%

RESTAURACJA WINESTONE
Odkryj restaurację Winestone i rozkoszuj się wyjątkowym aromatem win
w towarzystwie dań, które zaskakują smakiem, ale również nowatorską formą. Nowoczesny wystrój sprzyja swobodzie i relaksowi. Restauracja znajduje
się w hotelu Mercure położonym w samym sercu miasta w pobliżu Ogrodu
Saskiego i Centrum Spotkań Kultur. Obiekt posiada 110 w pełni zmodernizowanych pokoi z Wi-Fi, parking, siłownię oraz klimatyczny ogródek. Oddani
swojej pasji hotelarze dbają o jakość serwisu wyróżniającą markę Mercure.
Discover the Winestone Restaurant and enjoy the exquisite taste of aromatic
wines and delicious dishes served in a novel way. The modern interior design
adds to the unique atmosphere of the place. The restaurant is located at The
Mercure Hotel, opposite Saski Park in the centre of Lublin. The hotel has 110
comfortable modern rooms, a charming front garden, car park, well-equipped
gym and Wi-Fi Internet access available to the guests. Passion and dedication
of our hoteliers ensures the highest quality of the service provided by the
Mercure brand.
AL. RACŁAWICKIE 12
WWW.MERCURE.COM | H3404@ACCOR.COM | +48 81 533 20 61

-20%
RESTAURACJA HADES SZEROKA
Restauracja Hades Szeroka prowadzi kuchnię wielokulturową, której
głównym tematem są potrawy polskie lub potrawy przygotowane w oparciu
o autorskie przepisy przyjaciół miejsca. Szczególnie zapraszamy na golonkę
a la Grześkowiak – przepis został nam podarowany przez Kazimierza
Grześkowiaka – mistrza słowa i smakosza. Do piwa podajemy gratis fasolę tak jak to było w przedwojennej żydowskiej austerii. W naszym menu
znajdziesz znakomitego śledzia po żydowsku.
The Hades Szeroka excels at multicultural cuisine. Mainly Polish dishes are
complemented by Jewish and other culinary influences. We serve pork knuckle
à la Kazimierz Grześkowiak (according to a recipe given by this famous writer
and gastronome), steak tartare, a variety of tarts, meats, salads and desserts.
Like in a pre-war Jewish inn, we serve beans as a snack with beer.

GRODZKA 21
WWW.HADES-LUBLIN.PL | INFO@HADES-LUBLIN.PL | + 48 81 532 87 61 W.3

-20%
RESTAURACJA OD KUCHNI
Sekret smaku naszego gotowania kryje się w detalach. Gotujemy lekko
i zdrowo, a zarazem oryginalnie i wykwintnie. Nadajemy nowe tchnienie
tradycyjnym składnikom. Oferujemy kuchnię, która opiera się zawsze na
świeżych, wyselekcjonowanych produktach. Tylko u nas będziesz mógł
obserwować, jak przygotowywane jest Twoje danie. Zobacz nas od kuchni.

The secret of delicious taste of our food is hidden in details. We cook light and
healthy dishes with exquisite and original flavour, made from fresh, carefully
selected products. We add a new dimension to traditional ingredients. Only
here you can see how your food is prepared behind the scenes.

CHOPINA 8 | WWW.ODKUCHNI-RESTAURACJA.PL
INFO@ODKUCHNI-RESTAURACJA.PL | +48 731160163

-20%
KAWIARNIA MIĘDZY SŁOWAMI
Między Słowami to połączenie naszych pasji: zamiłowania do literackich
przygód, poszukiwania filmowych i muzycznych inspiracji, długich rozmów
przy lampce wina lub filiżance aromatycznej kawy. To spełnienie naszego
marzenia o stworzeniu miejsca spotkań z drugim człowiekiem, gdzie czas
będzie płynął nieco wolniej, a kawa, książka i muzyka staną się jedynie
dodatkami do atmosfery, którą stworzą ludzie...

The Między Słowami Cafe combines a passion for literary adventures and
a search for film and music inspirations with a love of long conversations over
a glass of wine or a cup of aromatic coffee. Time slows down in this place
where coffee, a book and music perfectly complement the atmosphere created
by people meeting here.

RYBNA 4 | WWW.MIEDZY-SLOWAMI.COM.PL
KONTAKT@MIEDZY-SLOWAMI.COM.PL | +48 508 217 014

-15%
KAWIARNIA AKWARELA
Kawiarnia Akwarela położona jest w samym sercu Starego Miasta. To idealne
miejsce na miły odpoczynek przy kawie, lekki lunch oraz pyszny deser. Tutaj
czekają na Ciebie klasyczne domowe ciasta, m.in., autorska Pascha,
aksamitny sernik i szarlotka. Proponujemy również duży wybór naleśników
i sałatek. Kawiarnia ma niepowtarzalną atmosferę, tu czas płynie wolniej. Daj
się oczarować Akwarelą i niezwykłym klimatem Starego Miasta.

Located in the very centre of the Old Town, the Akwarela Cafe is an ideal place to
have a nice coffee, a light lunch or a delicious dessert and enjoy the atmosphere
of beautiful Lublin. Our bestsellers are home-made cakes e.g. cheesecake,
apple pie and our own original paskha. The menu offers a selection of salads
and pancakes. The cafe is a magical place with an enchanting atmosphere. Let’s
feel the charm of the Akwarela Cafe and the Old Town.

RYNEK 6
WWW.AKWARELACAFE.PL | +48 81 534 64 09

-15%
RESTAURACJA EGO
Restauracja Ego to idealne miejsce na obiad czy kolację podczas Twojej
podróży do Lublina. Restauracja znajduje się w budynku Hotelu Alter.
Specjalnie dla Gości na nowo odkrywa sekrety kuchni polskiej w nowoczesnej
aranżacji przy wykorzystaniu regionalnych produktów. Szef kuchni twórczo
zmienia menu zgodnie z porami roku, a jego wyjątkowym atutem są wyborne
mięsa i ryby, pyszne tradycyjne sosy oraz znakomite desery. W ofercie jest też
doskonały wybór win wraz z obsługą somelierską.
Situated in the building of the Alter Hotel, the Ego is a perfect place to have
lunch or dinner during your visit to Lublin. The chef uses a novel approach and
regional products to rediscover secrets of Polish cuisine. The menu is creatively
changed every season of the year. The restaurant prides itself on exquisite
meat and fish dishes, traditional sauces and delicious desserts. There is also
a great selection of wine and a sommelier service.

GRODZKA 30 | WWW.RESTAURACJAEGO.PL
REZERWACJA@RESTAURACJAEGO.PL | +48 81 516 90 90 | +48 601 902 800

-15%
THE OLIVE
Restauracja The Olive, jest synergią kuchni staropolskiej i żydowskiej. Jest to
miejsce, w którym goście skosztują najlepszych dań przygotowywanych
zgodnie z ponad 100-letnią recepturą, ale serwowanych w nowych aranżacjach. Dania dopełnia bogata oferta win, które sprowadzane są z uznanych na
świecie winnic. Zapraszamy wszystkich, którzy stawiają znak równości między kulinarnymi uniesieniami i niepowtarzalną atmosferą odwiedzanego
miejsca. Restauracja The Olive poszczycić się może wysoką jakością
serwowanych pakietów koszernych.
The Olive is a restaurant with a synergy of traditional Polish and Jewish cuisine.
Delicious dishes are prepared according to hundred-year-old recipes but
served in a modern way, and they are complemented by a wide selection of
wine brought from wineries known worldwide. We invite all guests who
appreciate culinary delights and a unique atmosphere of the place. The
restaurant also serves top quality kosher food.

LUBARTOWSKA 85
WWW.HOTELILAN.PL | +48 81 745 03 47

-15%
CUKIERNIA VANILLA
Prawdziwe smaki... Prawdziwe doznania... Od 15 lat proponujemy cukiernictwo uczciwe, oparte wyłącznie na naturalnych składnikach najwyższej
jakości. Wszystkie konfitury robimy sami z wyselekcjonowanych owoców,
dzięki temu mamy pewność, że są zdrowe i pyszne. Symbolem naszej
Cukierni jest ręcznie robione kruche ciasteczko z nadzieniem różanym, na
które serdecznie Państwa zapraszamy.

Real flavours… Real sensations... The symbol of our confectionery is a handmade, crisp cookie and we sincerely invite You to try it. For 15 years we offer
honest confectionery, based solely on natural ingredients of highest quality. We
make all of our jams ourselves, from carefully selected fruits. The symbol of our
confectionery is a handmade, crisp cookie with rose flavoured filling and we
sincerely invite You to try it.
15% NA WYROBY CUKIERNICZE / 15% DISCOUNT ON CONFECTIONERY

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 12, 74 | KONCERTOWA 4D
SYLWIA@VANILLA-HOTEL.PL | VANILLA-HOTEL.PL | +48 81 536 67 34

-15%
RESTAURACJA 16 STOŁÓW
Restauracja 16 Stołów to przytulne a jednocześnie elegancko urządzone
wnętrza z wyśmienitą kuchnią autorstwa Piotra Kwiatosza. W samym sercu
Starego Miasta, w nowatorski sposób, przyrządzamy dla Państwa dawno
zapomniane potrawy Lubelszczyzny oraz całej Polski. 16 Stołów to idealny
wybór zarówno na rodzinny obiad, romantyczną kolację jak również
towarzyskie lub biznesowe spotkania.

The 16 Stołów Restaurant is a cosy place in the heart of the Old Town with an
elegant interior design and signature cuisine by Piotr Kwiatosz. We prepare
traditional, long-forgotten dishes from the Lublin Region and other parts of
Poland in a novel, interesting way. 16 Stołów is an ideal venue for a family
dinner, romantic date and business meetings.

RYNEK 16/1
+48 81 534 30 40 | BIURO@16STOLOW.PL | WWW.16STOLOW.PL

-15%
BISTRO PANIE PRZODEM
Mieszczący się w Centrum Spotkania Kultur lokal typu bistro, wspaniale
wpisuje się w nowoczesne wnętrza obiektu. Pobyt w Panie Przodem
dostarczy klientom niezapomnianych wrażeń kulinarnych oraz estetycznych.
Jakość i zadowolenie klientów są dla nas najważniejsze. Bistro Panie
Przodem zaspokoi również wymagania każdego konesera kawy.

Located in the Centre for the Meeting of Cultures, this small restaurant fits in
well in the modern scenery of the building. The bistro guarantees
unforgettable culinary and aesthetic experiences. Quality and customer
satisfaction are top priorities. Coffee served in the bistro will satisfy the taste
buds of any connoisseur

PLAC TEATRALNY 1
+ 48 530 686 686

-10%
PELIER BISTRO
PELIER Niepowtarzalny wystrój, francuskie przekąski i klimat starej
kawiarenki. Pelier oferuje robione oraz wypiekane na miejscu według starych
receptur bajgle ,tosty francuskie takie jak Croque Madame, sałatki, krewetki,
owsianki, pizzę i wiele innych. Staramy się aby wszystko w naszym lokalu
było nietypowe, poczynając od wystroju aż po sposób podania kawy.
Stawiamy na jakość. Produkty, z których przyrządzamy dania są najwyższej
jakości, co warunkuje ich doskonały smak.
PELIER Unique decor, French snacks and the atmosphere of an old cafe. Pelier
is stylized as a studio of an artist, an inventor from the 19th century, a period of
"steam and electricity". Pelier offers bagels, which are made and baked on the
premises following old recipes, French toast, such as Croque Madame, salads,
shrimps, different types of porridge, pizza and much more. We do our best to
make everything in Pelier unusual, starting from decor to the way we serve
coffee. We focus on quality. Thus, the products we use are of the highest quality,
which determines their excellent taste.
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10 | LUBLIN
+48 572 658 882 | PELIER@PELIER.PL

-15%
PUB U SZEWCA
Pub u Szewca – miejsce z charakterem, „król lubelskich pubów”. Typowo
irlandzki charakter nadaje miejscu mnóstwo oryginalnych pamiątek i ozdób,
które umieszczone są na ścianach. Prawidła, kopyta, zelówki - to wszystko
pozostałości po byłym warsztacie szewskim. „Szewską” kuchnię cechują
produkty regionalne. Dania na nich oparte przeplatają się z tradycyjnymi potrawami kuchni brytyjskiej. Szeroka gama piw sprawia, że zawsze znajdziesz
u nas coś oryginalnego, niespotykanego w żadnym innym miejscu w Lublinie.
‘U Szewca’ Pub is a place full of character. Known as ‘the King of Lublin pubs,’ it is
a stylish Irish pub, decorated with countless photos and original objects from
a typical cobbler’s workshop such as shoetrees, shoe lasts and soles. The pub
serves local food, as well as traditional British dishes, made with regional
products. A wide selection of beer is another reason why you will always find
here something interesting and unavailable anywhere else in Lublin.

GRODZKA 18
WWW.USZEWCA.PL | INFO@USZEWCA.PL | + 48 81 532 82 84

-15%
NALEŚNIKARNIA ZADORA
Zadora mieści się w samym sercu Starego Miasta, w dyskretnym zaciszu
zabytkowych kamienic. Gdy nas odwiedzasz, odbywasz sentymentalną
podróż po dawnym Lublinie. Staromiejski bruk poprowadzi Cię przez
zabytkową bramę XVI wiecznej kamienicy Lubomelskich, na fasadzie
budynku nadal znajduje się gmerk tego rodu: Zadora, od którego nazwę
wzięła nasza naleśnikarnia. Tu, w ciepłych i kameralnych wnętrzach naszej
restauracji zaserwujemy Ci najlepsze naleśniki jakie jadłeś!
Visiting the Zadora Pancake House, located in the heart of the Old Town, is like
going on a sentimental journey of old Lublin. A cobblestone road will lead you to
a 16th-century gate of the historic townhouse of the Lubomelski Family. The
family’s coat of arms called ‘Zadora’ is placed on the façade of the building.
Here, in cosy and comfortable interiors of our restaurant, we will serve you the
best pancakes imaginable!

RYNEK 8
WWW.ZADORA.COM.PL | +48 81 534 55 34

-15%
RESTAURACJA CHAPTER ONE
Chapter One to restauracja znanego, lubelskiego szefa kuchni Piotra Kwiatosza. Restauracja Chapter One zaprasza osoby ceniące wysublimowaną
kuchnię i dobrą atmosferę. Charakterystyczne dla restauracji są: krótkie,
zmieniające się sukcesywnie menu oraz będące gwarancją jakości produkty
od lokalnych dostawców.
Zniżka dotyczy menu kolacyjnego.

Chapter One by Piotr Kwiatosz, a well-known Lublin chef, is a restaurant with
exquisite cuisine and good atmosphere. The characteristic feature of the place
is a regularly changed short menu and top quality products from local suppliers.
The discount applies to dinner menu.

RYNEK 14
+48 609 710 310

-15%
RESTAURACJA NA ROGATCE
Restauracja „Na Rogatce” to miejsce, w którym atmosfera i smak łączy się
tworząc niepowtarzalny klimat każdego spotkania. Restauracja serwuje
wyjątkowe dania kuchni staropolskiej oraz dania innych narodów. Naszą
specjalnością są dania z kuchni regionalnej.

Restaurant “Na Rogatce” is a cozy and stylish place in which we serve Old
Polish cuisine and cuisine of other nations. Our restaurant specializes in
regional cuisine, we also organize banquets and special events.

SIELANKOWA 1
+48 81 5360070 | WWW.NAROGATCE.PL | NAROGATCE@WP.PL

-15%
VANILLA CAFE & RESTAURANT
Vanilla Cafe and Restaurant zlokalizowana jest w samym sercu miasta,
w zabytkowej XVII-wiecznej kamienicy. Codziennie zapraszamy na
aromatyczną kawę z kruchym ciasteczkiem z nadzieniem różanym. W naszej
witrynie znajdą Państwo ciasta oraz desery wyprodukowane przez naszych
cukierników. Dania są efektem śródziemnomorskich inspiracji kulinarnych,
poszukiwań nowych smaków, odkrywania niecodziennych składników
i sposobów ich łączenia.
Vanilla Café and Restaurant is situated in the heart of the town, in a historic
tenement form the XVII century. Every day we invite you for an aromatic cup of
coffee and crisp cookie with rose flavoured filling. Every day in our store you’ll
find cakes and desserts made by our confectioners. Dishes are the effect of
Mediterranean cuisine inspirations, the search for unique flavours, discovering
of unusual ingredients and methods of combining them.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 12
WWW.VANILLA-HOTEL.PL | SYLWIA@VANILLA-HOTEL.PL | +81 532 39 15

-10%

RESTAURACJA BELETAGE
Restauracja BelEtage to jeden z najbardziej eleganckich lokali, jakie oferuje
Lublin. Nasza restauracja jest popularnym miejscem organizacji kolacji
i bankietów. Wybór wyśmienitych dań wywodzących się z kuchni całego
świata, zyskał uznanie nie tylko wśród lubelskich smakoszy, ale również
wśród gości hotelowych. Restauracja BelEtage to także profesjonalna, miła
obsługa gwarantująca satysfakcję gości przychodzących tu zarówno na
„szybki lunch”, jak i wystawną kolację.
The BelEtage is one of the most elegant restaurants in Lublin. It is a popular
venue for the organization of formal dinners and banquets. A menu of exquisite
international dishes and regional specialties has been appreciated by Lubliners
and visitors from other countries. Professional, attentive service is a guarantee
of satisfaction of guests coming here for a quick lunch or a formal dinner.

IBB GRAND HOTEL LUBLINIANKA | KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 56
LUBLINIANKA.COM | RESTAURACJA@LUBLINIANKA.COM | + 48 81 44 66 263

-10%
RESTAURACJA TRZY ROMANSE
W Restauracji Trzy Romanse serwujemy wyjątkowe dania przygotowane
z najwyższej jakości naturalnych i regionalnych składników. Nasze potrawy
zachwycą zarówno wielbicieli zdrowej żywności, amatorów kulinarnych
eksperymentów, jak i smakoszy kuchni tradycyjnej. Karta win została
precyzyjnie dobrana do dań i zaspokoi nawet najbardziej wymagające gusta.
Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz smaczną, autorską kuchnię szefa
Piotra Skwarka.
In the „Three Romances” Restaurant you can enjoy the finest dishes created by
our Executive Chef Piotr Skwarek. In the menu you will find original recipes,
prepared with the newest cooking techniques, all made of natural ingredients
only. The variety of well selected wines will satisfy both the palates of the most
demanding connoisseurs, as well as all the wine lovers. We provide
professional service and delicious cuisine.

SĄDOWA 6
HOTELWIENAWSKI.PL | INFO@HOTELWIENIAWSKI.PL | +48 81 45 99 200

-15%
RESTAURACJA ORA / IN BETWEEN HOTEL
Celebruj każdy posiłek i czas spędzony przy stole, podczas gdy my
przygotujemy dla Ciebie wyjątkowe dania i desery w restauracji ORA w In
Between Hotel. Nasze menu to kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu.
Znajdą w niej Państwo również potrawy wyjątkowe - pochodzące tylko
z regionu Lubelszczyzny. To doskonałe miejsce na filiżankę kawy lub
wieczornego drinka z przyjaciółmi. Zapraszamy do restauracji ORA
nagradzanej w festiwalu Restaurant Week.
Celebrate every meal and time spent at the table while we prepare unique
dishes and desserts for you at ORA restaurant in In Between Hotel. Our menu is
Polish cuisine in a modern version. You will also find unique dishes - coming only
from the Lublin region. It is a great place to enjoy a cup of coffee and an evening
drink with friends. We invite you to the ORA restaurant awarded in the
Restaurant Week festival.

PANIEŃSZCZYZNA 15P | JASTKÓW K/LUBLINA
INBETWEEN-HOTEL.PL | RECEPCJA@INBETWEEN-HOTEL.PL | +48 81 460 35 80

-10%
RESTAURACJA HOTELU HAMPTON BY HILTON
Restauracja Hotelu Hampton by Hilton to idealne miejsce na spotkania
rodzinne i biznesowe. Wygodne i przytulne wnętrza wprawiają naszych Gości
w miły nastrój, a proponowane menu jest gwarancją jakości i niebanalnych
połączeń smakowych. Bazując na tradycyjnych, regionalnych produktach,
a jednocześnie korzystając z nowatorskich technik kulinarnych, tworzymy
kuchnię zdrową, ciekawą i przede wszystkim smaczną.

The Hampton by Hilton Hotel Restaurant is a perfect place for family and
business meetings. Comfortable and cozy interiors create a pleasant mood
and the proposed menu is a guarantee of quality and original combinations
of flavours. Basing on traditional, regional products, and at the same time using
innovative culinary techniques, we create a healthy, interesting and above all
tasty cuisine.

ALEJA KOMPOZYTORÓW POLSKICH 1
+48 81 477 90 50 | WWW.HAMPTON.COM

-10%
RESTAURACJA CAMPANILE
Hotelowa restauracja Campanile położona jest zaledwie kilka kroków od
ul. Krakowskie Przedmieście. W naszym lokalu dostarczamy gościom wielu
kulinarnych wrażeń, dzięki szerokiemu wyborowi dań kuchni regionalnej,
polskiej oraz międzynarodowej. Nasze menu jest zmienne, dostosowywane
do pór roku i produktów sezonowych. Tym samym gwarantujemy świeżość
przygotowywanych potraw.

The Campanile Restaurant is located in the immediate vicinity of Krakowskie
Przedmieście. We serve delicious cuisine with a wide selection of regional,
Polish and international dishes. Our menu correlates with the seasons of the
year to include the best seasonal products, which guarantees the highest
quality of taste and freshness of the meals prepared at the restaurant.

LUBOMELSKA 14
+48 81 53 18 400 | WWW.CAMPANILE.COM

-20%
HOTEL KORONA SPA & WELLNESS****
Hotel Korona Spa & Wellness**** to jedyny czterogwiazdkowy hotel na
przedmieściach Lublina z basenem i dostępem do Strefy Wodnej SPA
wliczonym w cenę pobytu. Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, a także dla
Gości, którzy cenią relaks i spokój z dala od miejskiego zgiełku. Dogodna
lokalizacja pozwala dotrzeć do Centrum i Starego Miasta w 15 minut.
Zapraszamy! Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych
bezpośredniow hotelu, mailowo lub telefonicznie.
Hotel Korona Spa & Wellness**** is the only 4-star hotel in the suburbs of
Lublin boasting a swimming pool and a free access to SPA Water Zone for hotel
guests. It’s a perfect place for families with children and those who value
relaxation and tranquillity far from the hustle and bustle of the city. Convenient
location allows for reaching the city centre and the Old Town of Lublin within 15
minutes. Welcome to your home away from home! The discount applies
exclusively to reservations made directly at the hotel, via email or telephone.

ZEMBORZYCE TERESZYŃSKIE 97A | LUBLIN
TEL.: +48 81 503 20 02 | REZERWACJA@HOTEL-KORONA.COM

-10%
APARTAMENTY H&L
APARTAMENTY H&L w Lublinie to przestronne, jasne, stylowo wykończone
mieszkania usytuowane w najatrakcyjniejszych częściach Centrum Lublina.
Mieszkania oddzielone dystansem kilkuminutowego spaceru od Starego
Miasta i Miasteczka Akademickiego. Trzy Apartamenty o zróżnicowanej
powierzchni, komfortowo wyposażone w niezbędne akcesoria i sprzęt, tak
aby każdy mógł poczuć się jak w domu.

H&L APARTMENTS in Lublin are spacious, bright, stylishly finished apartments
located in the most attractive parts of the Center of Lublin. Apartments are
located by a few-minute walk from the Old Town and the Academic Town.
Three Apartments of various sizes, comfortably equipped with the necessary
accessories and equipment, so that everyone can feel at home.

UL. 3 MAJA A
20/14A
L. RACŁAWICKIE
| LUBLIN
12
WWW.MERCURE
.COM881
| H3404@
.COM MG@HLGROUPS.PL
| +48 81 533 20 61
TEL.:
700 588 ACCOR
| E-MAIL:

-20%
HOTEL HUZAR
Położony jest w centralnej, a przy tym spokojnej części miasta, skąd wszędzie blisko. Oferuje swoim gościom duże, jasne i wygodne pokoje. To idealne
miejsce do wypoczynku i do pracy. Hotel posiada 198 miejsc noclegowych.
Restauracja hotelowa serwuje: śniadania dla gości hotelowych w formie
stołu szwedzkiego, dania obiadowe oraz kolacje. Obsługuje szkolenia i konferencje odbywające się w hotelu oraz imprezy okolicznościowe, a w każdy
piątek i sobotę organizuje dancingi z muzyką na żywo.
Located in a quiet, central part of the city, this hotel offers bright, spacious and
comfortable rooms for 198 guests. The hotel restaurant serves breakfast
buffet for staying guests, tasty lunches and dinners, and caters for seminars,
conferences and events organised at the hotel. Every Friday and Saturday night
there is a dance party with live music.

SPADOCHRONIARZY 9
WWW.HOTELHUZAR.PL | +48 81 533 05 36

-20%
HOTEL NA ROGATCE
Nasz hotel znajduje się tuż przy trasie wjazdowej z Warszawy w dzielnicy
Sławinek. W naszym obiekcie znajduje się 28 pokoi gościnnych oraz
przytulna, klimatyzowana restauracja z wyjątkowym menu. Ze względu na
bliską odległość od międzynarodowego lotniska oraz Głównego Dworca PKS,
nasz Hotel stanowi doskonałą bazę dla Gości ceniących sobie wygodę
podróżowania. Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w hotelu.
Our hotel is situated in the district of Sławinek by the exit route to Warsaw. The
hotel was opened in May 2004 and it consists of a cozy, rustic style restaurant
(air-conditioned) and 28 rooms. Situated in the north-western part of Lublin
“Na Rogatce” Hotel is a perfect starting point for travels to the most attractive
parts of the Lublin region. The discount applies only to bookings made directly
at the hotel.

SIELANKOWA 1
+48 81 536 00 70 | WWW.NAROGATCE.PL | NAROGATCE@WP.PL

-15%
APARTAMENTY BROWAR PERŁA
APARTAMENTY zlokalizowane są w centrum Lublina, ok.10 minut pieszo do
urokliwego Starego Miasta, oraz w odległości około 15 min pieszo od Dworca
PKP i PKS. W zabytkowych budynkach Browaru Perła zlokalizowano
7 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni. Nowoczesne, komfortowe
pomieszczenia zaskakują otwartą przestrzenią.
Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w hotelu.

Perła Brewery Apartments are located in the centre of Lublin, a 10-minute walk
from the charming Old Town, and a 15-minute walking distance from the bus
and railway station. In the historic building of Perła Brewery 7 apartments.
Modern, comfortable interiors offer open space distinguishing itself with its
multi-functional flooring.
The discount applies only to bookings made directly at the hotel.

BERNARDYŃSKA 15 | +48 667 997 103 | APARTAMENTY@PERLA.PL
APARTAMENTYBROWARPERLA.PL | FB: APARTAMENTYBROWARPERLA

-10%
HOTEL WIENIAWSKI
Hotel Wieniawski to trzygwiazdkowy obiekt położony w zacisznej części
centrum Lublina, w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta i wielu atrakcji
turystycznych. Hotel powstał w miejscu kamienicy z 1912 roku. Na gości
hotelu czeka 49 indywidualnie zaaranżowanych pokoi. W Restauracji Trzy
Romanse możesz spróbować wyjątkowej, autorskiej kuchni Szefa Piotra
Skwarka. Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych bezpośrednio
w hotelu, mailowo lub telefonicznie.
Wieniawski Hotel *** is situated in a quiet area near the Old Town and other
landmarks. It was built on the site of a partially destroyed 1912 townhouse,
but the historical art nouveau façade has been preserved. The hotel has
49 individually designed, comfortable rooms. The hotel restaurant ‘Trzy
Romanse’ offers unique dishes prepared by an excellent chef, Piotr Skwarek.
The discount applies only to bookings made directly at the hotel.

SĄDOWA 6
HOTELWIENIAWSKI.PL | INFO@HOTELWIENIAWSKI.PL | +48 81 45 99 200

-10%
HOTEL CAMPANILE W LUBLINIE
Hotel Campanile jest idealnym miejscem dla wszystkich turystów przybywających do Lublina. Zaledwie kilkuminutowy spacer dzieli nas od serca
miasta, pełnego zabytków, kawiarni i sklepów. Hotel posiada 81 komfortowych klimatyzowanych pokoi z pełnym wyposażeniem. Dostępne są również
pokoje rodzinne oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w hotelu.

The Campanile Hotel is an ideal place for all tourists visiting Lublin. It is located
just a short walk from the heart of the city featuring historical monuments,
cafes and high street shops. The hotel has 81 comfortable air conditioned
rooms, including family rooms and accommodation equipped for guests with
disabilities.
The discount applies only to bookings made directly at the hotel.

LUBOMELSKA 14
+48 81 53 18 400 | WWW.CAMPANILE.COM

-10%
IBB GRAND HOTEL LUBLINIANKA
Czterogwiazdkowy IBB Grand Hotel Lublinianka usytuowany jest w samym
sercu Lublina, 500 metrów od pięknej Starówki. Hotel mieści się w pięknie
odrestaurowanym budynku o stuletniej historii. W Hotelu znajduje się
Restauracja BelEtage oraz kawiarnia z barem która zaprasza na doskonałą
kawę oraz wiele gatunków wyśmienitych win.
Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych bezpośrednio przez
hotel.
IBB Grand Hotel Lublinianka is a hundred-year-old, beautifully renovated
building right in the heart of Lublin. Its unique atmosphere is created by
meticulously restored architectural details and the noble interior design of the
Belle Epoque. IBB Grand Hotel Lublinianka offers its guests 72 elegantly
furnished, spacious rooms and suites, ideally equipped for both work and
leisure.
The discount applies only to bookings made directly at the hotel.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 56 | WWW.LUBLINIANKA.COM
GRANDHOTEL@LUBLINIANKA.COM | +48 81 44 66 100 | +48 81 44 66 263

-10%

HOTEL HAMPTON BY HILTON LUBLIN
Witamy w Hotelu Hampton by Hilton Lublin, który znajduje się w samym
sercu miasta, w niewielkiej odległości od Centrum, Starego Miasta i wielu
atrakcji turystycznych. Na Gości czeka 121 przestronnych pokoi wyposażonych w wygodne łóżka i niezbędne udogodnienia, takie jak Wi-Fi i ergonomiczne miejsce do pracy. W cenę każdego pobytu wliczone jest śniadanie
z menu bufetowym, gdzie serwujemy m.in. słynne hamptonowskie gofry.
Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w hotelu.
Welcome to the fresh and inviting Hampton by Hilton Lublin hotel, located in
the heart of Lublin in walking distance to the city center, Lublin’s historic Old
Town and other landmarks. The hotel offer 121 spacious, air-conditioned guest
rooms featuring comfy beds and contemporary amenities such as WiFi and
ergonomic work area. The discount applies only to booking made directly at the
hotel.

ALEJA KOMPOZYTORÓW POLSKICH 1
+48 81 477 90 50 | WWW.HAMPTON.COM

-10%

IN BETWEEN HOTEL
In Between to nowoczesny hotel zaprojektowany w zgodzie z naturą.
Położony pomiędzy Lublinem, Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym,
a Nałęczowem. Miejski styl i wypoczynkowy charakter sprawiają, że jest to
miejsce szczególne. Kameralna atmosfera, kuchnia łącząca lokalne wpływy
z nowoczesnymi akcentami, lobby bar, relaks w SPA to esencja udanego
pobytu. Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych bezpośrednio
w hotelu.
In Between is a modern hotel designed in harmony with nature. Located in
proximity to Lublin, Kozłowiecki Landscape Park and Nałęczów. It is urban style
and leisure nature make this place special. Cosy atmosphere, cuisine that
combines local influences with modern touch, relaxation in the SPA and an area
for long conversations in the lobby bar are all crucial parts of a successful stay.
The discount applies only to bookings made directly at the hotel.

PANIEŃSZCZYZNA 15P | JASTKÓW K/LUBLINA
INBETWEEN-HOTEL.PL | RECEPCJA@INBETWEEN-HOTEL.PL | +48 81 460 35 80

RABATY
DISCOUNTS
• rekreacja
• atrakcje turystyczne
• usługi przewodnickie
• recreation
• tourist attractions
• guiding services

-20%
LUBLIN CITY TOUR
Usługa Lublin City-Tour oferuje szybkie i wygodne zwiedzanie miasta busami
elektrycznymi przy pomocy nagrań audio-guide w pięciu językach: polskim,
angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim, na trasie standardowej, która
prowadzi przez najciekawsze miejsca w Lublinie. Uczestnikom, znającym
język polski, oferujemy dodatkowe trasy tematyczne „na żywo” w zależności od ich zainteresowania, czasu i możliwości finansowych.

Lublin City-Tour offers fast and comfortable sightseeing tours of the city in an
electric tour bus with audio-guides in 5 languages: Polish, English, German,
Russian and Ukrainian. The standard route includes the most important tourist
attractions in Lublin. For Polish speakers we can organize additional thematic
routes with a tour guide depending on their interests, time and budget.

WWW.LUBLIN-CITY-TOUR.PL | INFO@LUBLIN-CITY-TOUR.PL
+48 81 534 33 66 | +48 601 814 218

-20%
REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA
Żywe muzeum, gdzie podczas interaktywnego pokazu przedstawiona jest
geneza powstania cebularza, historia Lublina, legenda i przepis na cebularze
oraz szereg ciekawostek. Goście biorą udział w powstawaniu cebularzy.
Lekkość formy przekazu gwarantuje wspaniałą zabawę, poznanie tradycji
regionu oraz jej skosztowanie - każdy pokaz zakończony jest degustacją oraz
niespodzianką.

Live museum, where during the interactive show you can learn the history of
Lublin, legend and recipe on the cebularz and a number of curiosities. Guests
participate in the formation of cebularz. The lightness of the form of the
message guarantees great fun, knowledge of the region's traditions and taste each show ends with a tasting and a surprise.

SZEWSKA 4 | WWW.MUZEUMCEBULARZA.COM.PL
MUZEUMCEBULARZA@GMAIL.COM | +48 697 146 114 | +48 690 199 160

-15%
BAWIALNIA FUNBUS
FunBus to sala zabaw, w której dzieci bawią się pod opieką animatora. Dla
najmłodszych przystanek Strefa Malucha, z kolorowymi jeździkami, basenem
z piłeczkami, klockami, zabawkami sesnorycznymi. W chwilach zmęczenia
zapraszamy do w strefy relaksu z kolorowymi poduchami oraz książką! Trzeci
przystanek to strefa zabaw dla starszych dzieci do 12 roku życia: ścianka
wspinaczkowa, piłkarzyki, a dla nieco mniejszych piłki skoczki, odpychacze
oraz bujaki! Dla rodziców przygotowaliśmy kawiarenkę, z zawsze świeżą
tartą, różnego rodzaju kawą, herbatą oraz ciasteczkami.
Bawialnia FunBus is a play centre where children spend time under animator’s
supervision. For the youngest guests there is a Toddler Zone with colourful
riders, ball pit, blocks, sensory toys for boys and girls. When you feel a little bit
tired after play there is comfort zone with colourful cushions and books! The
third stop at FunBus is the zone dedicated to older kids up to 12 years. Physical
skills can be tested on climbing wall! There is also football table, and for little
ones jumping balls and rockers. For parents, FunBus offers a coffee shop with
fresh tarts, different type of coffee and cookies.
TOMASZA ZANA 19 | +48 730 650 300
REZERWACJA@BAWIALNIAFUNBUS.PL | FB: BAWIALNIA FUNBUS

-10%
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW AVIS
Avis to jedna z największych i najbardziej znanych na świecie wypożyczalni
aut z około 5500 biurami wynajmu w 170 krajach. Avis szczyci się wysoką
jakością obsługi dzięki czemu jest jedną z czołowych marek pod względem
lojalności klientów. Avis zapewnia szeroki wybór nowych modeli
samochodów, od małych kompaktowych - idealnych do jazdy w mieście, po
komfortowe rodzinne hatchbacki i luksusowe limuzyny. Więcej na
www.avis.pl
Avis Car Rental. Avis is one of the biggest and most renowned car rental
companies in the world, with its 5500 offices in 170 countries. Avis is known for
high quality service, thanks to which it’s one of the top brands in terms of
clients’ loyalty. Avis provides a wide selection of new models of cars, starting
from the compact ones - perfect for driving through the city, to comfortable
family hatchbacks and luxurious limousines. Learn more at www.avis.pl

PORT LOTNICZY LUBLIN | UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 1 | ŚWIDNIK
WWW.AVIS.PL | +48 221 139 157

-15%
LET ME OUT / ESCAPE ROOM
Na czym polega nasza gra? Zostajecie zamknięci w specjalnie
zaaranżowanym pokoju, pełnym zagadek, szyfrów, kłódek i wskazówek.
Macie 60 minut, aby je wszystkie wspólnie rozwiązać i odnaleźć ukryty
w pokoju klucz do drzwi. Brzmi banalnie, ale emocje towarzyszące Wam pod
drodze, oraz zegar odliczający czas skutecznie utrudnią Wam zadanie.

What is our game about? You get locked in a specially designed room, full of
riddles, secret codes, padlocks and clues. You have 60 minutes to solve all the
puzzles and find a hidden door key that will let you out. It may sound easy but
the ticking clock and high emotions will make sure you have a challenging and
unforgettable experience.

ZŁOTA 6
WWW.LETMEOUT.PL | LUBLIN@LETMEOUT.PL | +48 885 222 588

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA
LUBLIN UNDERGROUND ROUTE
Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod
rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Trasa powstała w wyniku połączenia
kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku
XVI w. Lubelska Trasa Podziemna ma charakter turystyczno-edukacyjny.
Spacer zabytkowymi piwnicami staromiejskimi, który już sam w sobie
dostarcza wielkich emocji, jest jednocześnie wędrówką w czasie pozwalającą
odkryć przeszłość miasta.
The 280-metre-long underground route leads underneath the Market Square
and townhouses in the Old Town. It was created by connecting several old
cellars dating back to the 16th century. The route is an exciting experience
which will take you on a journey back in time and show you the interesting
history of the city.
bilet normalny w cenie ulgowego, ulgowy w cenie edukacyjnego / regular ticket
for the price of a concession ticket, concession ticket for the price of a school ticket

RYNEK 1
PODZIEMIA.TEATRNN.PL | PODZIEMIA@TNN.LUBLIN.PL |+48 81 534 65 70

-15%
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN
W działającym w Porcie Lotniczym Lublin punkcie informacji turystycznej,
oprócz profesjonalnej pomocy i porady udzielonej przez fachowców, można
zaopatrzyć się w wydawnictwa, pamiątki oraz gadżety przydatne podczas
podróży.

The Tourist Information Office at Lublin Airport is a place where you can get
professional advice and sightseeing tips, as well as buy souvenirs, publications
and gadgets useful during travelling.

PORT LOTNICZY LUBLIN | KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 1 | ŚWIDNIK
LUBLINTRAVEL.PL | LUBELSKIETRAVEL.PL | INFO@LOITIK.EU | +48 81 532 44 12

-15%
SKLEP U BRYGIDY
Sklep ulokowany w zabytkowym kompleksie pobrygidkowskim poleca miody
i oleje naturalne, zioła Bonifratrów i Benedyktynów, kosmetyki na bazie
miodu a także dewocjonalia: modlitewniki, nowenny, książki religijne, kartki
i karnety okolicznościowe, różańce, krzyże i inne.

Located in the building of the former Birgittine convent, the shop offers various
kinds of honey, natural oils, herbs prepared by the Brothers Hospitallers and the
Benedictines, honey-based cosmetics and devotional articles: prayer books,
religious literature, cards, rosaries, crosses, etc.

GABRIELA NARUTOWICZA 6
WWW.POBRYGIDKOWSKI.PL | +48 81 534 34 39

-50%
SHIRIN SPA
Poczuj się wyjątkowo dzięki Shirin SPA, w którym znajdziesz ukojenie dla
swojego ciała i ducha. Orientalny klimat – szum wody, woń olejków
eterycznych, relaksacyjna muzyka oraz oryginalna łaźnia turecka – hammam
zapewniają relaks i wprowadzą Cię w stan równowagi. Od wielu lat
wykonujemy w łaźni tureckiej Rytuały Hammam. W ofercie SPA znajdziesz
również zabiegi kosmetyczne (zniżka 10%).

Feel amazing in your skin thanks to deep relaxation of the body and mind at the
Shirin SPA - the first spa in Lublin to introduce the Hammam bath rituals. The
oriental atmosphere of the place with murmuring water, the scent of essential
oils, calming music and the original Turkish bath will soothe your nerves and
restore your natural balance. The Spa also offers facial and body treatments
(10% discount).

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 56 (IBB GRAND HOTEL LUBLINIANKA)
+48 81 446 61 28 | +48 504 060 935 | WWW.SHIRINSPA.PL

-15%
WELLNESS&SPA W HOTELU ALTER
W średniowiecznych piwnicach Hotelu Alter w Lublinie, znajdziecie Państwo
strefę Wellness&SPA. Historyczny anturaż tworzy tło dla nowoczesnej
aranżacji wnętrza, wykonanej z lustrzanej mozaiki, fantastycznie odbijającej
krystaliczną wodę. Każdy z gości może liczyć na indywidualną obsługę oraz
nielimitowany dzienny pobyt przy hotelowym basenie. Do dyspozycji gości
jest: sauna mokra, sauna sucha, jacuzzi oraz basen, a także gabinet masażu.

In the medieval cellars of the Alter Hotel you will find a beauty and wellness spa.
This historical place provides a background for a modern interior design with
mirror glass mosaic reflecting crystal clear water. Each guest is treated with
utmost care and attention. We offer beauty treatments, massages, dry sauna,
steam sauna, Jacuzzi, and unlimited day access to the swimming pool.

GRODZKA 30 | WWW.HOTELALTER.PL
RECEPCJA@HOTELALTER.PL | +48 81 516 90 90 | +48 601 902 800

-10%
CEPELIA
Cepelia to polska marka, która już od kilkudziesięciu lat oferuje unikatowe
wyroby. Wiele z nich ciągle produkuje się w małych manufakturach. W lubelskim sklepie Cepelia, położonym przy historycznym Trakcie Jagiellońskim,
można znaleźć typowe regionalne, ludowe wyroby oraz lokalne pamiątki
zarówno tradycyjne jak i zgodne z współczesnymi trendami.

Cepelia is a well-established Polish brand offering unique handmade items and
crafts. The Cepelia shop in Lublin is located by the historical Jagiellonian Route
and sells regional folk handicrafts as well as traditional and trendy souvenirs.

PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 21
WWW.CEPELIA.PL | +48 81 532 16 19

-10%
SKLEP CYNAMONOWY
W zabytkowej Bramie Grodzkiej, którą przed wojną nazywano Żydowską
mieści się Sklep Cynamonowy. Wchodząc do niego poczujesz klimat dawnego
Lublina oraz miejsc opisanych w opowiadaniach Brunona Schulza. Każdy
turysta znajdzie tu coś dla siebie. Sklep oferuje pamiątki, wydawnictwa,
pocztówki i wiele innych często zaskakujących bibelotów.

The Cinnamon Shop is located in the historic Grodzka Gate, which was called
the Jewish Gate before World War II. When you enter it, you can feel the
atmosphere of old Lublin and the magical places described in Bruno Schulz’s
short stories. Every tourist will find something to their liking among souvenirs,
publications, postcards and interesting bits and pieces offered by the shop.

GRODZKA 21
+48 694 153 239

-20%
ECHO-TAXI
ECHO-TAXI działa od ponad 25 lat, zajmując świadczeniem profesjonalnych
usług taksówkarskich na terenie Lublina i okolic. Posiadamy ponad
130 taksówek, w tym kilkanaście vanów, przeznaczonych do przewozu
6 osób. Od naszych kierowców mogą Państwo dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach kulturalnych, oraz ciekawych zakątkach w Lublinie
i okolicach. Wszystkie taksówki dysponują terminalami płatniczymi.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.
ECHO-TAXI has been providing professional taxi services in the Lublin area for
25 years. We have over 130 cars, including several 6-passenger minivans. All
taxis accept credit card payments. Our professional staff can give you
information about Lublin and interesting cultural events. We invite all tourists to
use our services.

WWW.ECHO-TAXI.LUBLIN.PL | ECHO-TAXI.LUBLIN@WP.PL
+48 81 524 00 00 | +48 81 196 62 | +48 81 196 21 | SMS +48 501 11 96 21

-20%
LUBLUBLIN
Trasa, jak i opowieść przewodnika wiedzie turystów przez malownicze uliczki
w obrębie dawnych murów miejskich lubelskiego Starego Miasta. Po drodze
na zwiedzających „czekają” najbardziej charakterystyczne zabytki i miejsca w
Lublinie, m.in. Wzgórze Zamkowe, Brama Grodzka, Plac po Farze, kościół
dominikanów, Trybunał Koronny, Rynek, Brama Krakowska, Wieża
Trynitarska, Archikatedra lubelska, Ratusz. Czas zwiedzania – 2 godz., oferta
skierowana jest do turystów indywidulnych, jak i małych grup.
This guided sightseeing tour will show you the most picturesque streets within
the old city walls of the Lublin Old Town. You will see top Lublin landmarks, such
as the Castle Hill, Grodzka Gate, Po Farze Square, Dominican church, Crown
Tribunal, Market Square, Cracow Gate, Trinitarian Tower, Cathedral, and the
Town Hall. The tour lasts about 2 hours and is offered to individual travellers
and small groups.

WWW.PRZEWODNIK-LUBLIN.PL |
PRZEWODNIK-LUBLIN@WP.PL | + 48 695 972 500

-20%
FABRYKA TURYSTYKI
Fabryka Turystyki zaprasza do skorzystania z usług przewodników
turystycznych po Lublinie i województwie lubelskim. Nasi przewodnicy to
pasjonaci, pełni energii, z poczuciem humoru, z którymi poznacie miasto i nie
będziecie się nudzić :) Zapraszamy!

Fabryka Turystyki invites you to take advantage of their guiding services.
Passionate, professional guides will show you around Lublin and the Lublin
Region in an interesting and exciting way. Their energy and sense of humour
guarantee that you won’t get bored. Welcome!

WWW.FABRYKATURYSTYKI.PL
BIURO@FABRYKATURYSTYKI.PL | + 48 798 773 613

-25%
USŁUGI

-20%
SPRZEDAŻ

BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PTTK
TOURIST OFFICE BORT PTTK
BORT OM PTTK zaprasza Państwa na spacery po Lublinie w towarzystwie
licencjonowanych przewodników. W naszej ofercie mamy propozycje dla
osób indywidualnych, rodzin oraz grup. Więcej informacji w biurze lub na
stronie: bortpttklublin.pl. Nasz punkt położony jest naprzeciwko głównego
wejścia do Ogrodu Saskiego. W sprzedaży posiadamy przewodniki z Lublina,
Polski a nawet Europy. W punkcie do nabycia szeroki asortyment pamiątek
turystycznych.
BORT OM PTTK invites tourists to take part in sightseeing tours of Lublin in the
company of a licensed tour guide. We have tailor-made offers for groups,
families and individual travellers. At our office, which is located opposite the
main gate to Saski Park, you can buy guidebooks about Lublin, Poland and
Europe as well as a wide selection of souvenirs.
Visit us at our office or at the website www.bortpttklublin.pl

RYNEK 8
WWW.LUBLIN.PTTK.PL | PTTKLUBLIN@WP.PL | +48 81 532 49 42

-25%
ZWIEDZAJ LUBLIN
Wycieczka Trasą Staromiejską z lekkim przymrużeniem oka. Przewodnik
podczas przejścia zabawiać będzie anegdotami i historiami o Lublinie. Dzięki
prostym zabawom, będziemy się bawić, ucząc jednocześnie historii miasta.
Na końcu każdy uczestnik otrzyma pamiątkę z Lublina. Propozycja dla
każdego, kto lubi historię podaną w sposób lekkostrawny.
Oferta dla turystów indywidualnych i małych grup.
The Old Town Route with a pinch of humour. The tour guide will tell you
historical facts, anecdotes and funny stories about Lublin. Through simple
games you can have fun and learn about the history of the city. Every tourist will
get a souvenir at the end of the tour. It’s a great offer for people who like history
served in a lighthearted, amusing way.
The offer is for individual travellers and small groups.
W SEZONIE LETNIM CENY OD 19 ZŁ/OSOBĘ
IN THE SUMMER SEASON PRICES FROM 19 PLN/PERSON

WWW.ZWIEDZAJLUBLIN.PL
BIURO@ZWIEDZAJLUBLIN.PL | +48 690 042 172

-15%
LUBELSKI OŚRODEK INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ
Ośrodek położony jest tuż przy zabytkowej Bramie Krakowskiej. W dwóch
obszernych pomieszczeniach turyści mogą liczyć na kompleksową pomoc
świetnie wyszkolonego i pełnego pasji personelu. Do dyspozycji gości jest
darmowy Internet ze stanowiskiem komputerowym, wi-fi, wypożyczalnia
rowerów, przechowalnia bagażu oraz toaleta. W doskonale zaopatrzonym
sklepie można nabyć wydawnictwa związane z miastem i regionem oraz
ciekawe pamiątki.
The Lublin Centre of Tourist and Cultural Information is located next to the
historic Cracow Gate. Visitors can count on comprehensive assistance of the
highly skilled and passionate staff. Two spacious rooms have all the facilities
necessary for tourists: free internet access and a computer, wi-fi, audio-guides,
bicycle rental, luggage lockers, a toilet and a shop with maps, publications
and interesting souvenirs.

JEZUICKA 1/3
LUBLINTRAVEL.PL | LUBELSKIETRAVEL.PL | INFO@LOITIK.EU | + 48 81 532 44 12

CENNIK KARTY
PRICE LIST

BEZ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ /
PUBLIC TRANSPORT EXCLUDED:
24 godzinna / 24-hour:
72 godzinna / 72-hour:

Normalna / Adult

– 37 PLN

Ulgowa / Concession – 27 PLN
Normalna / Adult

– 57 PLN

Ulgowa / Concession – 42 PLN

Z KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ /
PUBLIC TRANSPORT INCLUDED:
24 godzinna / 24-hour:

72 godzinna / 72-hour:

Normalna / Adult

– 50 PLN

Ulgowa / Concession – 34 PLN
Normalna / Adult

– 79 PLN

Ulgowa / Concession – 53 PLN

TUTAJ KUPISZ KARTĘ / CARD IS AVAILABLE AT:

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej
ul. Jezuicka 1/3, Lublin
tel. +48 81 532 44 12
info@loitik.eu
Punkt Informacji Turystycznej w Porcie Lotniczym Lublin
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, Świdnik
tel. +48 81 532 44 12
info@loitik.eu
Sklep internetowy
www.lublincard.eu
Biuro Obsługi Lubelskiej Karty Turysty:
Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej,
ul. Jezuicka 1/3, Lublin, tel. +48 81 532 44 12, karta@lrot.pl
Redakcja: Dorota Lachowska, Maciej Zbarachewicz
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowane jest
przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Instrukcja użycia Lubelskiej Karty Turysty
w kasownikach pojazdów komunikacji miejskiej
Krok 1: Na ekranie 1 dotknij ikonkę
[SKASOWANIE]
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Krok 2: Przyłóż Kartę do czytnika
kasownika (szare pole poniżej szczeliny
do kasowania biletów papierowych).
Pojawi się ekran 2:
Krok 3: Dotknąć przycisk [+] wybrać 1
Krok 4: Dotknij przycisk [ZATWIERDŹ]
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by został on zaznaczony
Krok 5: przyłóż Kartę do czytnika
kasownika (szare pole poniżej szczeliny
do kasowania biletów papierowych).
Pojawi się komunikat:
BILET ZOSTAŁ SKASOWANY.
Od tego momentu masz 24 lub
72 godziny (w zależności od wykupionej
opcji) jazdy wszystkimi pojazdami
komunikacji publicznej w Lublinie.
Przy kolejnym przejeździe NIE MUSISZ
kasować biletu ponownie!
Życzymy udanego pobytu.
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Instruction how to use the Lublin Tourist Card with the
double-function ticket validator on public transport
Step 1: On the screen 1 press on
the icon [VALIDATION]
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Step 2: Place the Tourist Card near
the card reader (below the slot
for inserting paper tickets).
On the screen 2 you will see:
Step 3: Press on [+] and select 1
Step 4: Press on [ACCEPT] to select it
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Step 5: Place the Tourist Card near
the card reader (below the slot
for inserting paper tickets) and read
the notice:
THE TICKET HAS BEEN VALIDATED.
From the moment of validation you
have 24 or 72 hours (depending on
the type of tourist card) during which
you can use public transport. You do
not need to validate the ticket again
if you change buses.
Enjoy your stay!
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www.lublincard.eu

