
UN ÉTÉ À LILLE

 

 ПУТІВНИК ЗАХОДІВ ТА РОЗВАГ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ У ЛІЛІ

 

Корисні поради для переміщення громадським транспортом:
Встановіть програму Moovit Transports en commun 



СПОРТ



БАСЕЙН
АКВАПАРКИ:

Ви можете відвідувати
муніципальні басейни у
багатьох муніципалітетах ,
нижче перелік

 

Website



Басей Olympique - 36 avenue Max Dormoy

Website : https://www.lille.fr/Nos-equipements/(keywords)/piscine

Website : http://www.hellemmes.fr/Que-faire-a-Hellemmes/Envie-de-sport/Les-
equipements-sportifs
Тариф : дорослі: 2,60 євро / діти від 5 років : 1.85 євро

Website : https://www.ville-lomme.fr/Culture-et-loisirs/Le-sport-a-Lomme/La-piscine-
municipale-de-Lomme
Тариф: дорослі: 2,95 євро/ діти: 1,20 євро
Розклад: з вівторка до п'ятниці : 14h-16.30 / 17h-19h - субота: 10h-11h30 / 14h-16h

Website :   https://www.villesaintandre.fr/Culture-sports-loisirs/La-Piscine
Тариф: дорослі : 2,70 євро / діти: 1,90 євро
Розклад: З вівторка до суботи 8 год - 9 год / 14 год - 18 год неділя 8 год -12 год

LILLE

         Басейн Plein sud - 1 boulevard Eugène Duthoit 
         Басейн Fives - 82 rue du Long Pot dans le quartier lille fives

HELLEMMES ,19 rue du progrès 
Басейн соняшник це модель басейну з відкритим дахом улітку

LOMME, 433 Bis avenue de Dunkerque 

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE,  32 rue Vauban 

БАСЕЙН

https://www.lille.fr/Nos-equipements/(keywords)/piscine
http://www.hellemmes.fr/Que-faire-a-Hellemmes/Envie-de-sport/Les-equipements-sportifs
https://www.ville-lomme.fr/Culture-et-loisirs/Le-sport-a-Lomme/La-piscine-municipale-de-Lomme
https://www.villesaintandre.fr/Culture-sports-loisirs/La-Piscine


Website : https://www.ville-lamadeleine.fr/mes-loisirs/sports/piscine-municipale
Тариф: дорослі: 3,45 євро/ діти: 2,25 євро
Розклад: З вівторка до п'ятниці: 9 -12год / 14 год -16.30 / 17 -19.30 год - субота 9 -
12год / 14 - 17 год, неділя 9 - 12.30 год

Website : https://piscine-monsenbaroeul.fr/
Тариф: 2,70 євро / 1,70 євро 

Website : https://www.marcq-en-baroeul.org/culture-sport-loisirs/sport-et-
sante/piscine-municipale
Тариф : дорослі: 4 євро / діти з 4 до16 років : 3 євро
Розклад під час канікул : 
    Вівторок четвер п'ятниця: 10 -14 год/ 15 - 17 год / 17.30 -19.30 год
 Середа 10 -12 год / 15 - 17 год / 17.30-19.30 год
 Субота: 9 -12 год / 14.30 -17.30 год
 Неділя : 9 -12 год

LA MADELEINE, 165 rue du Général de Gaulle
 (зупинка трамваю Botanique) 
У маленькому басейні є гірка.

MONS EN BAROEUL, 20 RUE LACORDAIRE 
(2 лінія метро зупинка Мерія - Mairie de Mons)  
Обладнаний гіркою та солярієм

MARCQ-EN-BAROEUL, 102 RUE DE LA BRIQUETERIE 
(автобус 16 ) 

БАСЕЙН

https://www.ville-lamadeleine.fr/mes-loisirs/sports/piscine-municipale
https://piscine-monsenbaroeul.fr/
https://www.marcq-en-baroeul.org/culture-sport-loisirs/sport-et-sante/piscine-municipale


Website : https://www.piscine-neptunia.fr
Тариф: 
для мешканців looss i Haubourdinois дорослі 3,40 євро, діти 2,90 євро
 Для усіх інших дорослі 4,20 євро, діти 3,70 євро 
 Діти віком менше 2 років безкоштовно
Адреса : Rue Thirion et Ferron HAUBOURDIN
Як доїхати: автобус CO1, L5, Метро M1
Розклад : на сайті

website : https://piscines.villeneuvedascq.fr
Тариф: діти до 4 років безкоштовно, дорослі 5 євро
Адреса: 2 rue du poduim Villeneuve d ascq 
Як доїхати: автобус 13, 32 , Метро M2
Розклад роботи: на сайті

website : https://www.tourcoinglesbains.fr
Тариф: діти менше 3 років безкоштовно. Діти від 3 до 12 років 3 , 80 євро дорослі
від 13 років 4 , 75 євро
Адреса: Rue Aristide Briand TOURCOING
Як доїхати: метро M2 (CH Dron-St Philibert) станція Tourcoing centre або Colbert.
Автобус 23,28,84,87 Z4, 4 - зупинка Tourcoing Hotel de ville

HAUBOURDIN
Centre Aquatique Neptunia
Цей закритий аквапарк обладнаний 3 басейнами. Басейн із хвилями басейн із
розвагами , гіркою та струменями і навчальний басейн. Тренажерний зал, SPA зона,
сауна та хамам

1.
2.
3.

VILLENEUVE D ASCQ
Centre Nautique Babylone
Аквапарк із 2 басейнами, 1 гірка довжиною 50 м, SPA зона фітнес сауна тренажерний
зал. Декілька разів на тиждень великий басейн перетворюється у басейн із хвилями
для розваги дітей

TOURCOING
Espacéo Tourcoing-Les-Bains
Це більше ніж басейн, це розважальний центр. Відкритий в неділю після обіду.
Обладнаний 2 гірками 60 та 80 м, дитячий басейн, струмінь зворотнього напрямку. 3
рівні - Аквапарк, Бальнео і Фітнес

Розклад роботи: на сайті  

АКВАПАРКИ:

https://www.piscine-neptunia.fr/
https://piscines.villeneuvedascq.fr/
https://www.tourcoinglesbains.fr/


Скелетдроми



Адреса: 12 Rue de la Rivierette, Lille · 03 84 60 78 81
Як доїхати: розміщений у самому центрі Ліля поруч із метро Rihour
Website :  Accueil | Climb Up Lille centre (climb-up.fr)
Тариф: 16 € + 3 € за оренду взуття- 12-17 років та безробітних: 14 € + 3 € за оренду
взуття , менше 12 років: 11 € + 1 € за оренду взуття.

Адреса: 1 Rue du Château d'Isenghien, 59160 Lille - 03 20 52 20 20
Як доїхати: метро M2 станція “Lomme” або “Saint Philibert”, автобус 10 , 18

Website : Altissimo Lille | Salle d'escalade pour Adultes et Enfants | Escalade Lille
Тариф: 15 € + 4 € за оренду взуття - діти до 12 ans: 12 € + 4 за оренду взуття

Адреса: Zone industrielle de la Pilaterie, 395 Rue du Général de Gaulle, 59700 Marcq-
en-Barœul 
Як доїхати: метро M2 - станція Les Prés - автобус C03, зупинка Trocadéro
Website: Salle d'escalade et restaurant - Block'Out (blockout.fr)
Тариф 16 € + 4,50 € за оренду взуття - діти менше 11 років : 11 € + 3 € за оренда
взуття - безробітні13 € + 4€ за оренду взуття
Розклад роботи: продовж тижня: 11h-23h - вихідні та святкові дні: 9h-21h

CLIMB UP LILLE CENTRE
Покриття з канатів та блоків

Зал обладнаний кафе та сауною для відпочинку. 

ALTISSIMO 
Покриття з канатів та блоків 

Центр розміщений позаду Kinepolis, напроти готелю Campanile

BLOCK'OUT
Скелетдром по типу блоків. У вартість включено доступ у тренажерний зал, сауну та
хамам.

Скелетдроми

https://lille-centre.climb-up.fr/
https://www.google.fr/search?q=escalade%2520lille&btnK=Recherche+Google&sxsrf=ALiCzsZ6_ScFptP2NtFlH8TfErl485MorA:1654588380398&source=hp&ei=MtLiYcvNEOadlwSGt4qADQ&iflsig=ALs-wAMAAAAAYeLgQpsmONn0YEYSlysPrDVmMYw97jX9&oq=quarantaine+%25C3%25A9tudiant+malais&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARCvARDqAhAnOgQIIxAnOgQILhAnOgUIABCABDoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoECAAQAzoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToHCC4QsQMQQzoECC4QQzoHCAAQsQMQQzoLCC4QgAQQxwEQrwE6BggAEBYQHlDrC1joTWCJXWgBcAB4AIABggGIAfEQkgEEMjEuNpgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5039250585867787027&lqi=Cg5lc2NhbGFkZSBsaWxsZUjytfHq2YKAgAhaHBAAGAAYASIOZXNjYWxhZGUgbGlsbGUqBAgDEACSARRyb2NrX2NsaW1iaW5nX2NlbnRyZZoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VNd2RIRlVaR3QzUlJBQqoBEBABKgwiCGVzY2FsYWRlKAQ&ved=2ahUKEwiJ26aF7pr4AhWL_4UKHXZuCV0QvS56BAhLEAE&sa=X&rlst=f%23
https://lille.altissimo.fr/
https://www.blockout.fr/bo-lille


Мульти спорт



Адреса: 343 Rue de Marquillies, 59000 Lille
Як доїхати: метро 1 et 2 - станція Porte des Postes, автобус 11, 52, 54, 55, 110
Уся інформація щодо тарифів, стажування, занять, резервацій для груп за адресою:
halledeglisse.sports@mairie-lille.fr 
website : https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halle-de-Glisse

website : https://jump-xl.com/fr/lille
Адреса : 166 rue du general de Gaulle (sur la zone du McDonalds) - 
59320 Hallennes lez Haubourdin

website : https://www.sojump-park.fr/
Адреса: 870 rue Maurice Herzog - Plaine de loisirs de Lesquin - 59810 Lesquin
Тариф: вхід 8 - 12 євро/ год.

website : https://www.star-fun.fr/
Доступний для дітей від 6 місяців до 12 років, парк пропонує різноманітні ігри у
закритому приміщенні, зону для стрибків на батуті для будь-якого віку.
Адреса: zone Unexpo - Rue des Paves - 59113 Seclin

website : https://www.taho-lina.com
Закритий парк розваг та ігор для дітей від 2 до 12 років. Taho & Lina розміщений у
Lomme на північно-західній периферії Lille.
Адреса : Centre Commercial Lomme : 12 Rue du Château d'Isenghien, 59160 Lille
Ааа: 11.90 євро за дитину, необмежений час, безкоштовно для 2 супроводжуючих
дорослих
Розклад роботи: 10.00 - 18.00. Продовж літніх канікул

website : https://www.kidzy.fr/
Адреса: Parc d'Activités de la Becquerelle - 59118 WAMBRECHIES
Тариф: 11,50 євро, 5,5 для дітей менше 2 років, необмежений час
Розклад роботи: щоденно10.00 - 19.00 продовж шкільних канікул 
Як доїхати: автобус L90 (У напрямку Comines ) зупинка Pasteur

LILLE - La Halle de Glisse
це закритий і відкритий Skate парк, розміщений у кварталі Lille Sud, rue du Faubourg
des Postes. La Halle de Glisse став визнаним місцем серед скейтбордистів, ролерів та у
BMX Франції та Європі.

JUMP XL TRAMPOLINE PARK : 

So Jump : 

Star Fun

Taho & Lina

Kidzy

Мульти спорт

mailto:halledeglisse.sports@mairie-lille.fr
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halle-de-Glisse
https://jump-xl.com/fr/lille
https://www.sojump-park.fr/
https://www.star-fun.fr/
https://www.taho-lina.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR892FR892&cs=0&output=search&q=Centre+Commercial+Lomme&ludocid=14006038183797475890&gsas=1&lsig=AB86z5VBSlXh7dEwirwJZ_L7mUDy&sa=X&ved=2ahUKEwigwr-txpn4AhUHgRoKHbeGCwwQ8G0oAHoECBcQAQ
https://www.kidzy.fr/


ПАРКИ



Адреса: Champs de Mars, Lille
Як доїхати : Mетро 2, станція République Beaux Arts, автобу 1, 5 зупинка Champs de
Mars
website : https://parcdelacitadelle.lille.fr/

Адреса: Avenue Le Notre, ROUBAIX
Як доїхати: трамвай (напрямок Roubaix), зупинка Barbieux
website: https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/environnement/la-nature-
en-ville/parcs-squares-et-jardins/

Як доїхати: метро 1, станція Pont de bois, автобус 6, 32 зупинка LAM
Website : https://www.villeneuvedascq.fr/le-parc-du-heron

Адреса: Rue du Ballon, Lille
Як доїхати: метро 2, станція Lille Europe / автобус 14, зупинка J.B. Lebas
Website : https://www.lilletourism.com/parc-et-jardin-lille/jardin-des-geants.html

LILLE - La Citadelle
Чудовий лісистий парк на 110 гектарів пропонує безліч можливостей для піших
прогулянок або прогулянок на велосипеді, різноманітні зони для відпочинку та ігор,
атракціони та зоопарк.
Ви, також, можете насолодитися прогулянкою на електричному човні (не потребує
прав на кермування)

    www.cita-parc.fr

ROUBAIX - Parc Barbieux
Справжній сад в англійському стилі цей парк було відзначено нагородою «унікальний
сад». Цей парк пропонує безліч розваг: каное, катамаран, міні-гольф, майданчик для
гри в петанк, ігри для найменших.

VILLENEUVE D'ASCQ - Parc du Héron et la chaine des lacs
Прогулянка у серці природи. Відкрийте для себе природній резерв регіону. Безліч
різноманітних маршрутів для піших прогулянок. 

LILLE - Le Jardin des Géants
Розміщений на місці колишнього паркінгу. 2 гектари нового простору і поезії
природи.

ПАРКИ

https://parcdelacitadelle.lille.fr/
https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/environnement/la-nature-en-ville/parcs-squares-et-jardins/
https://www.villeneuvedascq.fr/le-parc-du-heron
https://www.lilletourism.com/parc-et-jardin-lille/jardin-des-geants.html
http://www.cita-parc.fr/


Як доїхати: починаючи із Bois de Boulogne вздовж ріки Deûle 

Адреса: 121 Chemin Poivré MARCQ EN BAROEUL
Графік роботи : продовж року парк відчинений з 10.00 до 20.00
Тариф: безкоштовно для дітей менше 3 років, діти віком 3 — 18 років - 3 євро,
дорослі - 5 євро 
Website : https://www.marcq-en-baroeul.org/culture-sport-loisirs/loisirs/la-ferme-aux-oies

Адреса: 103 rue Guy Môquet - Houplin-Ancoisne 59263
Як доїхати: метро 1 станція CHU Eurasanté , автобус (в напрямку Arc en ciel) зупинка
MOSAÏC. У вихідні можна доїхати автобусом 858 зупинка MOSAÏC
Розклад роботи : щодня з 10.00 до 19.00
Тариф: дорослі 6 євро, діти 4 євро, діти віком до 4 років безкоштовно
Website : https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures

Адреса: 7 avenue Marc Sangnier - Armentières 59280
Як доїхати: метро 1 станція Saint-Philibert / автобус 99
Розклад роботи: щоденно з 10.00 до 19.00
Тариф: дорослі 8 євро, діти 5 євро
Website : https://enm.lillemetropole.fr/parcs/les-pres-du-hem-0

AU FIL DE L’EAU (вздовж річки Deule)
Пішки або на велосипеді вирушайте вздовж ріки в напрямку буксирування суден,
познайомтеся із річковою флорою та фауною.

MARCQ EN BAROEUL - La ferme aux oies - Качина ферма 
«Качина ферма» це справжній сімейний парк розваг. Відновлена типова фламандська
ферма де мешкає багато свійських тварин та птахів

HOUPLIN- Mosaïc, le jardin des cultures 
«Сад культур»
Сад культур запрошую вас у подорож простором який поєднує різноманіття флори,
рідкісних тварин та творів мистецтва.

ARMENTIERES - Le Près du Hem
Розміщений навколо штучного озера. Пропонує різноманітні водні розваги:
катамарани, пляж. Багато сімейних розваг: лазанка, міні-гольф, басейн з підігрівом. Є
зони для пікніку. 

ПАРКИ

https://www.marcq-en-baroeul.org/culture-sport-loisirs/loisirs/la-ferme-aux-oies
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/les-pres-du-hem-0


Адреса:  Rue de Lille, 59420 Mouvaux
Як доїхати: трамвай у напрямкуTourcoing, зупинка Trois Suisses
Розклад роботи: щоденно з 8.00 до 20.30
Website : https://www.mouvaux.fr/decouvrir-bouger/cadre-de-ville/parc-hautmont/

Адреса: 143 Rue Colbert - Nord 59650
Як доїхати: Метро 1 станція Villeneuve d'Ascq Hôtel de Ville, потім автобус 13 у
напрямку Lille Mont de Terre , зупинка Masséna.
Розклад роботи: щоденно з 10.00 до 19.00
Тариф: дорослі - 5 євро, діти - 3 євро 
Website : https://enm.lillemetropole.fr/parcs/musee-de-plein-air

MOUVAUX - Parc du Haumont
Парк на 8 га розміщений у центрі Mouvaux. Ви легко можете перейти із міста у
передмістя. Багато ігор під відкритим небом.

VILLENEUVE D'ASCQ - Musée de Plein Air
Справжній осередок зелені, Musée de Plein Air вміщує старовинні традиційні будівлі,
тварин характерних для регіону, сад лікувальних рослин та зелений лабіринт.
Незвичайна прогулянка яку не можна пропустити! 

ПАРКИ

https://www.mouvaux.fr/decouvrir-bouger/cadre-de-ville/parc-hautmont/
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/musee-de-plein-air


МУЗЕЇ

WEBSITE

Музеї безкоштовні кожну 1-у
неділю місяця для ВСІХ

https://www.lille.fr/La-culture-en-continu/Les-equipements-culturels/Musees-et-expositions


Website : https://pba.lille.fr/
Адреса: Place de la République, Lille
Як доїхати: метро République - Bus République-Beaux arts
Розклад роботи: понеділок з 14.00 — 18.00, з середа — неділя 10.00 — 18.00,
зачинено у вівторок та 14 липня
Тариф: повна вартість на постійну експозицію 7 євро
12-29 років знижений тариф на постійну експозиціюans 4 євро
Знижений тариф (4 euros) для усіх з понеділка по п'ятницю з16.30
Діти менше 12 років безкоштовно
Безкоштовно для мешканців Lille, Lomme et Hellemmes щонеділі із
підтвердженням місця проживання

Website : http://mhn.lille.fr
Адреса: 23 rue Gosselet LILLE
Як доїхати: метро станція République Beaux Arts або Mairie de Lille
 Автобус 1,14,18 : зупинка JB Lebas, Liberté 
Розклад роботи: понеділок, середа, четвер, п'ятниця з 9.30 до 17.00, субота та
неділя з 10.00 до 18.00, зачинено у вівторок
Тариф: за виключенням тимчасових експозицій ціна 3,70 євро, під час тимчасових
експозицій ціна 5 євро. Безкоштовно щонеділі для мешканців Lille, Hellemmes,
Lomme з підтвердженням місця проживання. Безкоштовно кожної першої неділі
місяця

Website : www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse
Адреса: 32, rue de la Monnaie - 59000 Lille
Як доїхати: 15 хвилин пішки від вокзалу SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe , метро 1 і
2 станція Rihour, автобус 9, зупинка Palais de justice
Розклад роботи: понеділок з 14.00 до 18.00, середа — неділя з 10.00 до 18.00
Тариф: повний - 7 євро, знижений тариф 12 — 25 років - 5 євро, безкоштовно для
дітей менше 12 років, що неділі безкоштовно для мешканців Lille, Lomme et
Hellemmes з підтвердженням місця проживання

Palais des Beaux Arts de Lille -
Палац витончених мистецтв

Безкоштовно кожної першої неділі місяця

Musèe d’histoire naturelle de Lille - 
Музей природознавства 
Призначений для дітей від 3 років. Музей знайомить із красою та різноманіття живої
природи.

Musée de l’hospice Comtesse - Музей хоспіс
Розміщений у самому серці старого міста, колишній госпіталь середньовічних часів
зараз розмі що є твори мистецтва та експозицію присвячену історії міста.

МУЗЕЇ
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Website : https://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Tripostal 
Адреса: Av. Willy Brandt, 59000 Lille - 03 20 14 47 60
Як доїхати: галерея є дотичною до вокзалу Lille Flandre, можна доїхати на метро,
автобусом чи трамваєм. 

Website : http://villa-cavrois.fr - villacavrois@monuments-nationaux.fr
Адреса: 60 Avenue J.F Kennedy CROIX
Як доїхати з Ліля трамваєм у напрямку Roubaix, зупинка Villa Cavrois далі 10 хв.
пішки
Розклад роботи: щодня з 10.00 до 18.00. Зачинено в понеділок
Тариф: дорослі - 9,50 євро, діти до 18 років - безкоштовно

Як доїхати: трамваєм до зупинки gare de Roubaix. Mетро лінія 2 станція “gare Jean
Lebas” або “Grand Place”
Розклад роботи: вівторок - четвер з 11.00 до 18.00. Пятниця з 11.00 до 20.00,
субота-неділя з 13.00 до 18.00, закрито 14 липня та 15 серпня. 
Тариф в період виставки: 11 євро
Тариф постійний: 9 євро 

Le Tripostal - LILLE
Le Tripostal це місце призначене для виставок сучасного мистецтва у Лілі. Справжнє
місце зустрічей та розвитку з моменту коли місту було присвоєно звання культурної
столиці "Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture» 
До 2 жовтня ви можете переглянути виставку у "Les Vivants - Fondation Cartier pour l’art
contemporain", В межах Utopia, 6-е видання Lille3000.

Villa Cavrois - CROIX  
Un château moderne (сучасний палац) 
Вілла Cavrois це рідкісний зразок повного замовлення домашньої архітектури у
Європі.

La piscine - «Басейн» - ROUBAIX
Коли в 1932 році Альберт Берт побудував «найкрасивіший басейн у Франції» з
громадськими лазнями, він навіть не підозрював, що його шедевр ар-деко стане
музеєм.

website : https://www.roubaix-lapiscine.com/en/home/

МУЗЕЇ
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Website : http://musee-du-jouet-ancien.com/
Адреса : Château de Robersart, 13 avenue de Robersart 59110 WAMBRECHIES
Як доїхати: автобус з Lille République-Beaux-Arts, зупинка Mairie Wambrechies.
Тариф : дорослі - 4 євро, діти - 2 євро

Website: https://lamanufacture-roubaix.com/fr/
Адреса : 29 avenue Julien Lagache ROUBAIX
Як доїхати: метро або трамвай Eurotéléport, потім лінія 3 напрямок Leers La plaine,
зупинка La Manufacture.
Розклад роботи : з вівторка до неділі з 14.00 до 18.00. Закрито 14 липня і 15
серпня.
Тариф: дорослі 6 євро із екскурсією тривалість 1 година, 4 євро із аудіо супроводом
або вільний візит, діти віком 4 — 18 років - 4 євро.

Website : www.musee-lam.fr 
Адреса: 1 allée du musée VILLENEUVE D ASCQ
Як доїхати: метро 1 станція Pont de Bois + гілка 6 y напрямку Contrescarpe, станція
L.A.M або автобус 32 y напрямку Wasquehal Jean-Paul Sartre, зупинка L.A.M
Розклад роботи вівторок — понеділок з 10.00 до 18.00. Понеділок зачинено

MUSÉE DE LA POUPÉE ET DU JOUET ANCIEN - WAMBRECHIES
 Музей ляльок та старовинних іграшок (від 5 років) - 

La Manufacture - «Мануфактура» , Музей пам'яті
текстильної продукції 
Познайомтеся із тим як розвивалася текстильна справа, машини та верстати, які
представлені у нашому музеї-фабрицi. Справжня пригода від давніх часів до сучасних
підприємств регіону. 

 

LaM, Музей сучасного мистецтва
Музей залучений в програму екологічних перетворень, розташований в серці
міського парку. На території музею розміщено парк, бібліотеку та кафе.

Тариф для постійної експозиції: дорослі 7 євро, а молодь з 12 до 26 років 5 євро.
Тариф тимчасова + постійна експозиції: дорослі 10 євро, молодь з 12 до 26 років 7
євро.

МУЗЕЇ
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Website: https://www.compagniedudragon.com
Адреса : узбережжя Calais 
Як доїхати : З Ліля поїздом зупинка Calais потім пішки у напрямку дамби 
Розклад роботи: У будь-який час у сприятливу погоду. Липень-серпень 10.30 -
18.30
Тариф : Прогулянка вздовж дамби безкоштовна, піднятись на дамбу - дорослі - 9,50
євро, діти (4 -11 років) 6,50 євро, діти до 4 років - безкоштовно 
Квитки можна придбати на мисці за 30 хв до початку. Бутик та ресторан з 10.00 до
20.00

Website : https://verlinghem.fr/fr/rb/284169/base-de-loisirs-lompret-perenchies-
verlinghem 
Адреса: 70A route de Pérenchies  
Як доїхати: Метро станція, потім автобус - лінія 76, зупинка Fort de Lompret
Розклад роботи: З 8.00 до 20.30
Тариф: вхід безкоштовний, тариф різниться залежно від обраної активності

website : https://www.cote-dopale.com/tourisme/cap-blanc-nez 

Le Dragon de Calais - дракон із Kале 
Дракон із Кале є одночасно вогнем, землею і водою. Від давніх часів він наглядає за
берегом і морем півночі. Ви можете за його спостерігати гуляючи вздовж дамби, або
піднятись на дамбу заради незабутнього вигляду на пляж Кале.  

 
 

Base de loisirs - VERLINGHEM 
База відпочинку та розваг 
Розміщена на 12 гектарах ця база відпочинку пропонує численні ігри та розваги: міні
гольф, штучна ковзанка, настільний теніс, великий теніс ,майданчик для гри в петанк

ПЛЯЖ - WISSANT 
Між мисом Blanc-Nez і мисом Gris-Nez (Pas-de-Calais), відомий своїм довгим пісчаним
пляжем який простягається безперервною лінією на десятки кілометрів. 
Доїзд на поїзді з Парижу або Ліля TGV, TER до Calais-ville, TER-GV Calais Frethun або
Boulogne-ville потім автобусом до Wissant.
Доїхати автобусом можна у літній період під час шкільних канікул з 7 липня до 1
вересня 2022

прогулянки, розваги на 1
або 1/2 дня

Проїзд по 1 євро з 8 липня до 28 серпня у святкові дні і вихідні включно
доступно 5000 місць /день. З 28 червня реєструйтесь у програмі SNCF,
TER Haut-de-France. Більше інформації на www.hautsdefrance.fr 
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Лазанка: новий вид лазанки. Це кольорові канати натягнуті на висоті близько 9
мертів і біше 2 000 м² подарують неймовірні відчуття 
Гірка 4 сезони: самому або у двох, спустіться із гірки на шкивдости 35км/год.!
   Зачароване містечко. Його унікальний та чарівний дизайн сподобається дітям 4 -
8 років. Лазанка, гірки, вежі, гамаки. Відчинений щодня і безкоштовно!
Басейн із теплою водою на відкритому повітрі. Працює з 1 липня до 31 серпня
website : https://www.parcdolhain.fr/
Тариф : https://www.parcdolhain.fr/app/uploads/2020/12/Depliant-100x150-GP2021-
Juillet21-Light-plan-1.pdf

BALADE JOURNÉE OLHAIN 
Одноденна поїздка в Ольхен

Адреса : Rue de Rebreuve 62620 MAISNIL LES RUITZ
Регіональний парк Ольхену запрошує Вас відвідати 200 гектарів збереженої природи.
Найбільш популярні розваги:  

прогулянки, розваги на 1
або 1/2 дня

https://www.parcdolhain.fr/
https://www.parcdolhain.fr/app/uploads/2020/12/Depliant-100x150-GP2021-Juillet21-Light-plan-1.pdf


Website: www.lepetitjacques.fr 
Тариф: єдиний 5,50 євро
Адреса: 1 avenue Léon Jouhaux, Quai de la citadelle LILLE
Як доїхати: З боку Цитаделі - Quai de la citadelle, вхід піходною доріжкою з боку
річки. Продовження вулиці Léon Jouhaux
Розклад роботи: відкривається 20 хвилин до вистави. Програма на сайті

Website : https://www.arkeos.fr 
Тариф: 4,50 євро з особи 
Адреса: 4401 route de Tournai DOUAI
Як доїхати: поїзд до DOUAI 42 хвилини, автобус лінія 16 зупинка Place de Gaulle в
напрямку Flines les Raches : зупинка Arkéos
Розклад роботи: Щоденно з 10.00 до 19.00. Продовж канікул з 10.00 до 11.30
програма для дітей до 4-6 років, з 14.30 до 16.30 для дітей від 7 років. Резервація
за номером 03 27 711 800

website : https://www.jds.fr/lille/parc-avec-aire-de-jeux/parc-de-la-citadelle-lille-15045_L 
Тариф: діти - 13 євро, підлітки - 16 євро, дорослі - 22 євро
Тариф для мешканців Lille, Lomme, Hellemmes (З карткою Lille et moi) діти 11 євро,
підлітки - 16 євро, дорослі 20 євро
Адреса: Allée du train de Loos LILLE
Як доїхати метро станція Rihour ou République. Далі дійти до парку пішки або на
автобусі, зупинка Esplanade
Розклад роботи: відкрито щодня із попередньою резервацією 

Лялькові вистави - LILLE
З 1989р. дарує задоволення дітям та дорослим метрополю. Місто Ліля із
задоволенням підтримує Театр маріонеток «Маленький Жак» 

Musée - Parc archéologique - Археологічний парк-музей
Arkéos - «Археос» запрошує Вас познайомитись із археологією, колекцією музею та
парком через різноманітні інтерактивні ігри, які підійдуть усій сімї та навіть
найменшим 
Кожен другий четвер діти у розважальній формі знайомляться з музеєм. Щовівтрка
пропонуються різноманітні майстер-класи у парку на тему середньовіччя.

Accro Lille, Parc Vauban - Лазанка «Акро Ліль», парк Вобан
«Акро Ліль»  запрошує насолодитися пригодами долання підвісних перешкод та
мостів

            Початок роботи 9.00 до 16. 30

�нш� розваги
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Адреса: 14 rue Eugène Jacquet, lille 
Як доїхати: На А1 до Lille Centre далі в напрямку Lille Fives, Метро лінія 1 станція
Caulier, Метро лінія 2 станція Gare Lille Europe - Citadine 1 : станція Parvis de
Rotterdam - V’Lille : станція Eugène Jacquet
Розклад роботи : З вівторка по пятницю 9.30 - 18.30, субота, неділя та святкові дні з
10.00 до 12.30 і з 14.00 до 18.30
Тариф: безкоштовно

 З 14.00 до 19.00: діти 2 , 45 євро, дорослі 3 , 90 євро. Оренда взуття 2 , 30 євро    
 після 19.0 0: діти 4 , 90 євро, дорослі 5 , 55 євро. Оренда взуття 2 , 30 євро
Adresse : 17 Boulevard Victor Hugo LILLE
Як доїхати: метро лінія 2 станція Lille Grand Palais. Потім пройти пішки через
червоний парк в напрямку Boulevard Victor Hugo. Або станція Porte de Douai
 На автобусі лінія C1 або C2, Зупинка “Porte de Douai-Arras” напроти боулінгу Або
автобус лінія 1, зупинка JB Lebas (напроти вокзалу St Sauveur) потім пішки пройти
через червоний парк в напрямку boulevard Victor Hugo
Розклад роботи понеділок — неділя з 10.0 0 до півночі
illematrobowling@gmail.com
website : https://www.metrobowlinglille.fr/ 

Адреса: 11 rue de l'hôpital Militai
Як доїхати станція: метро, станція beaux arts
Розклад роботи: 14.00-19.00/ четвер — субота 14.00 — 18.00, неділя 14.0 0 — 18.0
0
Тариф: з 8 років, класична партія 9 , 90 євро
Website : реєстрація: https://starshiplaser.com/boutique/

Ferme Pedagogique Marcel Dhenin - Навчальна ферма - LILLE
Навчальна ферма дає можливість познайомитися із свійськими тваринами та
рослинами які характерні для даного регіону.

website : https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-ferme-pedagogique-Marcel-Dhenin

l
Metro Bowling Lille - Боулінг
36 доріжок розташованих на 3 рівнях, ресторан, бар, дартс, фліпер, скейт 
Тариф: До 14.00 : діти 1 , 99 євро, дорослі 1 , 99 євро. Оренда взуття безкоштовно

Laser GAMES/Starship : Lille centre - Лазер Гейм
Командна гра з озброєнням у лабіринті 

�нш� розваги
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Website : https://forumdepartementaldessciences.fr/
Як доїхати : Метро лінія 1 станція Villeneuve d’Ascq – Hôtel de Ville
Тариф: 3 - 6 євро. Безкоштовно 1ша неділя місяця 
Розклад роботи: вівторок - неділя і святкові дні з 14.00 до 18.00

Website : https://smallicieuxlillenium.francebillet.com/place-spectacle/ticket-
evenement/musee-smallicieux-la-cite-des-enfants-mancieux-lt.htm
Адреса: 192 r G. Anthonioz de Gaulle , 59000 LILLE
Як доїхати: centre commercial Lillenium /   Метро porte des postes (лінія 1 і 2), автобус
лінія co1, l5, l7, l92
Тариф: діти - 6 євро. Безкоштовно для дітей менше 2 років. Тривалість сеансу 1,5
години

Forum des Sciences : Villeneuve d’Ascq - Форум науки
Центр науки, який пробуджує бажання «робити накові експерименти». Центр
запрошує відкрити для себе та полюбити науку. Ви можете розважатись
розвиваючись!

Smallicieux - Інтерактивний простір для дітей у
комерційному центрі Lillenium : 
Створений університецькою командою цей центр для дітей є простором у 1000м2
призначений для дітей 2 - 12 років. Цей дає можливість розвивати креативність,
гратись, конструювати, із задоволенням досліджувати роботу машин, особливості
води та спецефекти!
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MARCQ EN BAROEUL : La Corderie
56 rue Albert Bailly
59700 Marcq-en-Barœul
https://corderie.marcq-en-baroeul.fr/
Як доїхати: трамваєм зі станції Gare Lille-Flandres в напрямку Tourcoing або Roubaix до
зупинки Buisson, далі автобус C10 з Buisson до зупинки Place, далі пішки.

 
LILLE :
https://bm-lille.fr/Default/jean-levy-lille-centre.aspx
https://bm-lille.fr/Default/bois-blancs.aspx
https://bm-lille.fr/Default/faubourg-de-bethune.aspx
https://bm-lille.fr/Default/fives.aspx
https://bm-lille.fr/Default/lille-sud.aspx
https://bm-lille.fr/Default/lille-moulins.aspx
https://bm-lille.fr/Default/saint-maurice-pellevoisin.aspx
https://bm-lille.fr/Default/vieux-lille.aspx
https://bm-lille.fr/Default/wazemmes.aspx
https://bm-lille.fr/Default/lomme.aspx
https://bm-lille.fr/Default/conservatoire-de-lille.aspx

TOURCOING :
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=93

CROIX :
https://www.ville-croix.fr/bibliotheque-municipale/

MOUVAUX :
https://www.mouvaux.fr/decouvrir-bouger/culture-loisirs/bibliotheque-ludotheque/

ROUBAIX
http://www.mediathequederoubaix.fr/

VILLENEUVE D ASCQ
  https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/

BONDUES : 
https://bondues.c3rb.org/

LA MADELEINE : 
 https://www.mediathequelamadeleine.fr/

Б�бл�отеки 

https://corderie.marcq-en-baroeul.fr/
https://bm-lille.fr/Default/jean-levy-lille-centre.aspx
https://bm-lille.fr/Default/bois-blancs.aspx
https://bm-lille.fr/Default/faubourg-de-bethune.aspx
https://bm-lille.fr/Default/fives.aspx
https://bm-lille.fr/Default/lille-sud.aspx
https://bm-lille.fr/Default/lille-moulins.aspx
https://bm-lille.fr/Default/saint-maurice-pellevoisin.aspx
https://bm-lille.fr/Default/vieux-lille.aspx
https://bm-lille.fr/Default/wazemmes.aspx
https://bm-lille.fr/Default/lomme.aspx
https://bm-lille.fr/Default/conservatoire-de-lille.aspx
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=93
https://www.ville-croix.fr/bibliotheque-municipale/
https://www.mouvaux.fr/decouvrir-bouger/culture-loisirs/bibliotheque-ludotheque/
http://www.mediathequederoubaix.fr/
https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/
https://bondues.c3rb.org/
https://www.mediathequelamadeleine.fr/
https://www.mediathequelamadeleine.fr/


СОЦІАЛЬНІ ЦЕНТРИ
ВІДПОЧИНКУ



LILLE :   
https://espace-famille.lille.fr/maelisportail/fr/p/84/les-vacances.xhtml

MARCQ EN BAROEUL : 
https://www.marcq-en-baroeul.org/votre-famille/accueils-de-loisirs

ROUBAIX : 
https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/jeunesse/les-loisirs-pour-les-
jeunes/accueil-de-loisirs-3-17-ans/

CROIX : 
https://www.ville-croix.fr/enfance-jeunesse/loisirs-accueil-periscolaire/

TOURCOING : 
https://www.tourcoing.fr/Des-idees-d-activite/Centres-de-loisirs

MOUVAUX : 
https://www.mouvaux.fr/quotidien/education-parentalite/demarches-et-inscription/

BONDUES : 
https://cjbbondues.fr/

VILLENEUVE D’ASCQ : 
https://www.villeneuvedascq.fr/centres-de-loisirs-vacances

MARQUETTE LEZ LILLE : 
https://www.marquettelezlille.fr/mon-quotidien/accueils-de-loisirs/accueils-de-loisirs-
vacances/

LA MADELEINE :   
https://www.ville-lamadeleine.fr/au-quotidien/enfance-ecole/accueils-de-loisirs/grandes-
vacances-dete

СОЦІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ВІДПОЧИНКУ
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https://www.villeneuvedascq.fr/centres-de-loisirs-vacances
https://www.marquettelezlille.fr/mon-quotidien/accueils-de-loisirs/accueils-de-loisirs-vacances/
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Под�ї

WEBSITE

https://www.jds.fr/lille/agenda/


Тариф: безкоштовно
 З 10 червня до 16 липня 2022
website : https://drive.google.com/file/d/1qtHWWz-F89Cmmh39rwKZZu3N_34HglPP/view
 Адреса : Lille, secteur Euralille (esplanade François Mitterrand et Parc Matisse)
 Як доїхати: метро лінія 2, трамвай зупинка Gare Lille Europe

 Адреса: Boulevard de Strasbourg, Lille
 Як доїхати: метро лінія , станція Porte des Postes
 Тариф: безкоштовно
 website : https://www.lilletourism.com/lille-plage.html

 Адреса: 11 rue du Quai - Marcq en Baroeul
Розклад роботи: П’ятниця, субота і неділя з 10.00 до 19.00. З вересня лише субота та
неділя.
Як доїхати: автобус 16 або C10 - зупинка Quesne Mairie + 6 хвилин пішки
Тариф: 3 - 9 євро для мешканців Marcq-en-Baroeul, 5 - 14 євро для усіх інших
Website : https://www.marcq-en-baroeul.org/culture-sport-loisirs/loisirs/marcq-plaisance

LILLE 3000 : виставки І заходи
Utopia – 14 mai — 02 oct 2022 (lille3000.com)
https://utopia.lille3000.com/en/

Розпродаж та антикваріат у регіоні (Braderies, brocantes) : 
Sabradou website : https://www.sabradou.com/

 Літній простір,
 розваги на свіжому повітрі які пропонує комерційний центр Westfield Euralille
Ігри для дітей, тераса із зоною відпочинку, концерти, танці, кіно під відкритим небом, yoga,
оренда спортивного обладнання 

 Lille Plage, пляж 
 Басейн під відкритим небом, ігри та розваги для дітей, зона для пікніку 
 Липень 2022

Marcq Plaisance: Водні розваги на ріці Marque у Marcq-en-Baroeul 
(катамарани, каное, порогулянки на човні) - поблизу : Le Minorelle : чайний салон та
безкоштовні виставки (до 3 липня, виставка Lille 3000: Metsä, Contes des forêts nordiques -
Казки північного лісу)
 У липні та серпні та 3 перші вихідні вересня 2022 

13 липня: з 20.00, громадський бал place Vanhoenacker
14 липня
З 11.00 : Військовий парад на Boulevard de la Liberté
З 14.00 : Громадський бал у відпочинковому осередку Lille Aventure у Bois Blancs 
З 16.00 : Концерт на Gare Saint Sauver

СОЦІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ВІДПОЧИНКУ
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