
LUBAŃ DLA DZIECI
Zapraszamy do Lubania rodziny z dziećmi oraz zorganizowane grupy dzieci z opiekunami. Mała 
wycieczka lub rodzinny wypad to dobry sposób na jeden z wolnych dni w czasie ferii.

- SPACER Z PRZEWODNIKIEM
Lubań jest pełen ciekawostek do odkrycia, w śródmieściu jest nie tylko kilkanaście naszych flagowych 
zabytków, ale i miejsca opowiadające pasjonujące historie minionych dziejów, codziennego życia 
mieszczan, pożarów i bitew. 
Warunki organizacyjne: spacery dla grup zorganizowanych od 4 osób, odpłatne, konieczne jest 
wcześniejsze zapowiedzenie przyjazdu i umówienie się z konkretnym przewodnikiem – w umawianiu 
pośredniczy Informacja Turystyczna, Lubań, ul. Bracka 12, tel. 75 722 25 41, promocja@luban.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 grupy zorganizowane ze szkół i innych 
instytucji samorządowych mogą liczyć na preferencyjne warunki oprowadzania.
Więcej o przewodnikach: www.luban.pl/przewodnicy
Więcej o lubańskim spacerze z historią: www.luban.pl/zabytki

- WYSTAWA SCHRON
Dla  starszych  dzieci  wielką  atrakcją  może  być  prawdziwy  schron  przeciwlotniczy  z  wystawą
eksponatów z okresu II wojny światowej i fotografii z bitwy o Lubań w 1945 r. 100 m. podziemnego
korytarza tuż obok Wieży Brackiej
Konieczne  wcześniejsze  telefoniczne  ustalenie  terminu.  Kontakt  tel.  696  184  306.  Bilety  5/2  zł.
Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc.

- KINO WAWEL
Lubańskie kino działające w sieci „Odra” niedawno przeszło remont. Aktualnie zapewnia ciekawy, 
bieżący repertuar, wysoki standard dźwięku, seanse w 2D i 3D oraz niepowtarzalną atmosferę małego 
kina. Oferta feryjna dla najmłodszych kinomanów:
SEANSE OTWARTE:
Lego® Batman
Termin: 24 (piątek), 25 (sobota) i 26 (niedziela) lutego 2017, godziny: 14.00 2D i 15.50 3D, 28 (wtorek)
lutego 2D, 1 (środa) 3D i 2 (czwartek) marca 2D, godzina 17.00
Bilety do kupienia w kasie przed seansem: 3D normalne 21 zł; ulgowe 18 zł, 2D normalne 16 zł; 
ulgowe 14 zł
Więcej: http://luban.pl/artykul/109593/lego-batman-film
Ostatni smok świata
Termin: 17 (piątek), 18 (sobota), 19 (niedziela), 21 (wtorek), 22 (środa) i 23 (czwartek) lutego 2017, 
godzina 15.30
Bilety 2D: normalne 16 zł, ulgowe 14 zł, 23 lutego (czwartek) cena biletu 2D: 11 złotych
Więcej: http://luban.pl/artykul/109590/ostatni-smok-swiata
SEANSE ZAMKNIĘTE:
Istnieje możliwość dołączenia do seansów zamkniętych organizowanych dla małych lubanian 
przebywających na półkoloniach
17.02, godz. 12.30 Królowa Śniegu 
24.02, godz. 12.00 Balerina
Bilety 12 zł, płatne u opiekunów-organizatorów lub w kasie kina przed seansem.
Cały repertuar Kina Wawel: www.luban.pl/kino

- SALE ZABAW – KULKI
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Zabawa w kulkach w magicznym i bajkowym świecie to coś, co pozwoli dzieciakom się wyszaleć, 
niezależnie od pory roku. W Lubaniu działają dwie sale:

BAJTUŚ - SALA ZABAW I PIZZERIA
ul. Armii Krajowej 10
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 11.00-19.00
niedziela: 13.00-19.00
promocja na ferie: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00-18.00 można bawić się w ramach biletu całodniowego za 
20 zł
kontakt telefoniczny: 663 449 448, 75 7777 680
grupy zorganizowane - preferencyjne ustalanie warunków (telefonicznie)
 
NOWOLANDIA
ul. Wrocławska 16 B:
Od poniedziałku do czwartku w godzinach: 12.00-20.00
W piątek w godzinach 12.00 - 21.00
W sobotę w godzinach 10.00- 21.00
W niedzielę w godzinach 10.00 - 20.00
Promocja na ferie: bilet całodniowy 15 zł, dzieci do 2 r. ż. 7 zł
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wchodzą zawsze nieodpłatnie
Kontakt telefoniczny: 884 904 200


