
Kraków, grudzień 2017 

Czas na Ferie! 
Ferie 2018 w Klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta 

 

W tym roku najmłodsi mieszkańcy Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na 

ferie. Przerwa zimowa rozpocznie się, bowiem dopiero 12 lutego 2018. Dlatego, aby umilić sobie 

oczekiwanie, warto zapoznać się już teraz z zimowymi atrakcjami, jakie przygotowały Kluby Ośrodka 

Kultury Kraków-Nowa Huta. Dla dzieci, jak co roku zorganizowano bogaty i różnorodny program 

obfitujący w zajęcia edukacyjno-wychowawcze, naukowe, kulturalne i rekreacyjno-sportowe.  

 

Wśród proponowanych wydarzeń znajdą się m.in. warsztaty plastyczne, muzyczne, zajęcia 

edukacyjno-artystyczne, warsztaty ceramiczne i teatralne. Podczas zajęć stacjonarnych na uczestników 

czekać będzie wiele gier i zabaw integracyjnych. Ponieważ ferie małopolskie obejmą swym terminem święto 

zakochanych, dzieci wezmą też udział w imprezie walentynkowej. Sporą część czasu uczestnicy spędzą poza 

Klubami, biorąc udział w seansach kinowych czy uczestnicząc w zajęciach sportowych. Swoich sił spróbują 

na lodowisku, basenie, w laser parku i na ściankach wspinaczkowych. Energetycznie i żywiołowo będzie w 

parku trampolin GOjump czy w krakowskim centrum wspinaczkowym Avatar. Okazji do świetnej zabawy 

nie zabraknie podczas szaleństwa w Gibonie i w Klockolandzie.  

Propozycja Klubów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta to także spotkania z kulturą w różnej 

postaci: kino, przedstawienia teatralne, zwiedzanie wystaw m.in. w Muzeum Inżynierii Miejskiej czy 

Muzeum Żywych Motyli. Młodzi miłośnicy teatru zobaczą przedstawienia w ramach Festiwalu Teatrów dla 

Dzieci lub wezmą udział w feriach tematycznych w Klubie Jędruś, poświęconych warsztatom teatralnym. 

Dla zagorzałych czytelników przewidziano warsztaty w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na ul. Rajskiej. 

Natomiast nietypowe atrakcje szykują Kluby, planujące wyjście do 

Interaktywnego centrum odkrywania historii Polski i Polaków. W History Land 

dzieci poznają świat za sprawą miliona klocków LEGO®. Wszystkich, którzy chcą 

spróbować swoich sił w niezwykłej sztuce żonglerki, jeżdżenia na monocyklu 

czy chodzenia po linie zapraszamy na Ferie Cyrkowe w Klubie 303. 

Czy w ferie można się nudzić? Zdecydowanie nie! Do pełnej gamy 

rozrywek sportowo-warsztatowo-kulturalnych brakuje jeszcze wycieczki do 

fabryki cukierków oraz do gabinetu luster. Wszystko po to, aby ten zimowy, 

wolny od szkoły czas, kojarzył się najmłodszym ze wspaniałą przygodą. Jeśli 

jednak ktoś zapragnie wyjechać z Krakowa, może to śmiało planować z jednym  

z Klubów Ośrodka Kraków- Nowa Huta. Jak co roku Klub Aneks organizuje 

tygodniowe zimowisko w Murzasichlu – na wyjazd zaprasza w terminie 18-24 

lutego.  

Szczegółowe programy wydarzeń można znaleźć na www.krakownh.pl 

oraz w Klubach. Zapisy przyjmowane są w poszczególnych Klubach z góry na 

wszystkie wydarzenia w danym tygodniu Ferii. Ferie w Ośrodku Kultury Kraków-

Nowa Huta to czas, kiedy dzieci, pod okiem doświadczonych instruktorów 

odpoczną od szkoły zajmując się tylko i wyłącznie zabawą. Wszystkie 

proponowane wydarzenia gwarantują uczestnikom twórczy rozwój  

w bezpiecznej atmosferze.  

 
Kontakt:  

Dział Imprez i Promocji Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta 
os. Centrum A 6a, tel. 12 644 68 10 w. 23 

imprezy@krakownh.pl 

http://www.krakownh.pl/
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