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Oferta dla szkół

Tel. 887 447 888

Szanowni Państwo,
Proponujemy zwiedzanie Lublina pojazdami elektrycznymi „Lublin City-Tour”. Nasze
2 busy mogą pomieścić 26 osób lub na 2 kursy - 52 osoby. Pojazdy posiadają siatki
przeciwsłoneczne, folie przeciwdeszczowe i pasy bezpieczeństwa. Uczestnicy
są ubezpieczeni.
Nasza oferta zawiera:
1. Zwiedzanie Lublina busami z audio-guidem wraz z wyjazdem sprzed szkoły i powrotem.
2. Dodatkowe zwiedzanie Starego Miasta pieszo z przewodnikiem - płatne 60 zł od grupy.
3. Usługa transportowa (wyjazd sprzed szkoły do dowolnego miejsca w Lublinie i powrót).

Proponujemy następujące trasy zwiedzania:
1. Szlak zabytków Lublina - ulice: Zielona, Plac Litewski, Narutowicza, Wyszyńskiego,
Królewska, Zielona Plac, Łokietka, Plac Zamkowy, Al. Tysiąclecia, Świętoduska.
2. Style w architekturze Lublina: gotyk, renesans i barok, klasycyzm, historyzm, secesja.
3. Lubelski szlak walk o niepodległość.
4. Szlak kultury żydowskiej – Plac Zamkowy, Lampa Pamięci, Al. Tysiąclecia, jesziwa,
nowy kirkut, stary kirkut, pomnik ofiar holokaustu.
5. Lublin wielokulturowy – Plac Zamkowy, katedra prawosławna, pomnik ofiar
holokaustu, kościół ewangelicki, hotel „Lublinianka”, szkoła im. Vetterów.
6. Szlak znanych i mniej znanych mieszkańców Lublina.
7. Nauka języka obcego w czasie zwiedzania Lublina - zapoznanie się z terminologią
z zakresu historii, historii sztuki i architektury w (odtwarzane z pendrive lub karty
nagrania „native” spikerów w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim
i ukraińskim. Zainteresowanym umożliwimy wcześniejsze zapoznanie się
z odpowiednim słownictwem.
Cena usługi dla 1 osoby – przy grupie minimum 20 osób):

1. Zwiedzanie miasta busem elektrycznym bez dojazdu ze szkoły i z powrotem – 10 zł.
2. Dojazd do centrum Lublina + zwiedzanie miasta busem elektrycznym – 15 zł.
3. Transport busami elektrycznymi na terenie Lublina – obie strony - 8 zł.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Magdalena i Wojciech Górscy

