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nowi
Partnerzy

Aby sprawdzić wszystkich Partnerów
kliknij TUTAJ!

http://loginlublin.pl/offer/?lang=en


Mamy dla Was wspaniałą wiadomość!
Do naszych partnerów dołączył właśnie

IBB Grand Hotel Lublinianka.
Tylko z kartą Login:Lublin otrzymacie
10% zniżki w resturacji BelEtage oraz
w Grand Cafe Lublinianka! Czy to nie

przyjemnie płacić mniej?

IBB Grand Hotel Lublinianka
Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 56

www.lublinianka.com

http://www.lublinianka.com/


Pamiętacie konkurs #playinlublin? Mamy
ogromną przyjemność poinformować, że

zwyciężczynią została Yulianna Dvoretska.
Serdecznie gratulujemy! W nagrodę
otrzymała set hideko od KOBI SUSHI

oraz weekend w Krakowie w hostelu „Biały
Domek” dla 2 osób. Bądźcie czujni, wkrótce

kolejne konkursy z równie atrakcyjnymi
nagrodami!

#playinlublin



CZY WIESZ,
ŻE...

... garść ciekawostek
z Lublina



Chcesz podróżować w czasie? Zobaczyć, jak to
było dawniej? Teraz masz okazję. 

Serdecznie zachęcamy Was do udziału w
potańcówce w Muzeum Wsi Lubelskiej już 2 lipca

o 19. Tańce, śpiewy, smaki z dawnych lat.

Takich wydarzeń się nie przegapia! 

Szczegóły tutaj: KLIK!

Potańcówka w Skansenie

www.skansen.lublin.pl

http://skansen.lublin.pl/pl/wydarzenia/4623/


Od 3 lipca turystyczne autobusy zaczną objeżdżać
Lublin. Będzie to linia T, która obsługiwana będzie

historycznymi autobusem Gutek i trolejbusem
Ziutek. Cena wycieczki 3,20 zł za bilet normalny
i 1,60 zł za bilet ulgowy - bilety można zakupić

u kierowcy. W czasie podróży nie będzie
przystanków, aby nie rozpraszać wycieczki.

Wycieczka odbywać się będzie z przewodnikiem
i będzie trwałą około 50 minut. Przewodnik opowie

o Lublinie i jego historii oraz pokaże turstyczne
miejsca Lublina. Nie czekaj i baw się dobrze

w czasie trwania całej podróży. KLIK!

AUTOBUSY TURYSTYCZNE
W LUBLINIE

www.lublin112.pl

https://www.ztm.lublin.eu/pl/aktualnosci/kolejny-sezon-linii-turystycznej-w-roli-glownej-gutek-i-ziutek.html


Już 1 lipca rozpoczynają się trwające
do 4 lipca obchody 477 rocznicy

Unii Lubelskiej!
Nie możecie przegapić tego wydarzenia.

Szczegóły tutaj: KLIK!

Obchody rocznicy
Unii Lubelskiej

Jan Matejko, Unia lubelska, 1869

http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/kultura/informacje/wiadomosci/2016/afisz_dzien_unii_lubelskiej_2.jpg


- Port Lotniczy  Lublin, ul. Króla Jana III
Sobieskiego 1, Świdnik

- Lotnisko Chopina Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1,
Warszawa 

- Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin,
 ul. Generała Wiktora Thommée 1a,

Nowy Dwór Mazowiecki

- Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Jasionka 942

Lotniska najbliżej
Lublina

http://www.airport.lublin.pl/
http://www.lotnisko-chopina.pl/
http://www.rzeszowairport.pl/
http://www.modlinairport.pl/


Lubisz muzykę klasyczną? Jeśli tak, nie
możesz przegapić recitalu fortepianowego,

który odbędzie się 3 lipca w Trybunale
Koronnym. Wstęp darmowy! Szczegóły tutaj:

KLIK

recital
FORTEPIANOWY

foto: www.pendereckicenter.pl

http://www.lublin.eu/kultura/wydarzenia/recital-fortepianowy,38342,w.html


Szukasz miejsca do
zorganizowania spotkania

w międzynarodowym gronie?

Możecie skorzystać z naszej
Biblioteki Migracyjnej

w każdy czwartek
od 16.00 do 19.00

Do dyspozycji macie salę
z projektorem, tablicą, a przede wszystkim

świetną atmosferę :)

Możecie obejrzeć film, pograć
w gry planszowe, posiedzieć przy

kawie i herbacie.

Skontaktuj się z nami:
loginlublin@panstwoprawa.org



Fundacja Instytut
na rzecz Państwa Prawa

ul. Chopina 14/79
20-023 Lublin

tel +48 81 743 68 05

loginlublin@panstwoprawa.org

www.loginlublin.pl
www.panstwoprawa.org

Projekt "MIGRANT! LOGIN:LUBLIN" jest współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

oraz budżetu państwa

Bezpieczna przystań

http://www.loginlublin.pl/

