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Безкоштовні та недорогі заходи дозвілля для дітей 

Гратися й рухатися  

Ігрові майданчики Robi 
На ігрових майданчиках Robi-Spiel-Aktionen діти можуть проводити вільний від занять у 
школі час. На сповненій пригодами території вони можуть вдосталь гратися, займатися 
спортом або будувати. А в майстернях та кімнатах відпочинку вони також можуть займатися 
майструванням. Діти знаходяться під доглядом співробітників Robi-Spiel-Aktionen. У Базелі є 
п’ять ігрових майданчиків Robi просто неба та два – у приміщенні (ігровий майданчик у 
культурному центрі Kaserne та ще один на території кварталу Gundeldinger Feld). Відвідини 
ігрових майданчиків Robi є безкоштовними. 
www.robi-spiel-aktionen.ch/spielplaetze  
 
Центр відпочинку Dreirosen 
Центр відпочинку Dreirosen – прекрасне місце, щоб випустити енергію на трьох батутах, у 
вірьовочному парку чи на скеледромі. Наразі користування центром відпочинку для всіх 
біженців з України є безкоштовним. 
www.dreirosen-freizeithalle.ch  
 
Ігрова дуга Klybeck 
У колишній кімнаті сторожа старовинного млина Aktienmühle у Базелі діти можуть погратися 
та випустити пар. Користування майданчиком безкоштовне. 
Gärtnerstrasse 46 
www.spielboden-klybeck.ch  
 
Спортивний зал Trend 
У цьому залі в районі гавані на Уферштрассе як початківці, так і досвідчені спортсмени 
можуть зайнятися скейтбордингом, покататися на самокаті або BMX. Вхід коштує 6 франків. 
Скейтборд, самокат чи BMX можна взяти напрокат за 5 франків на годину.  
https://qweb.ch/trendsportbasel    

Гратися та майструвати  

У Базелі є багато місць, де діти можуть погратися й зайнятися майструванням. У дітей є 
можливість втілювати свої ідеї в життя, в чому їм допоможуть співробітники центрів 
відпочинку. Матеріали для майстрування надаються. Попередня реєстрація не потрібна. 
Діти можуть приходити та уходити тоді, коли захочуть. Плата за користування не стягується. 
 
Ігрова майстерня Kleinhüningen (з понеділка по п’ятницю 13:00 – 17:00) 
www.spielwerkstattbasel.ch 
 
Дитячий центр Burzelbaum (з понеділка по четвер 14:00 – 18:00) 
https://info385343.wixsite.com/burzelbaum 
 
Ігровий зал Volta (з вівторка по суботу 14:00 – 18:00) 
www.spielhalle-volta.ch 
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Spilruum (з понеділка по п’ятницю 13:15 – 18:00) 
www.spilruum.ch  
 
Культурний центр для дітей і молоді e9: Villa YoYo Stephanus (з вівторка по четвер 
14:00 – 17:00) 
www.e-9.ch/kids/standort-stephanus  
 
Культурний центр для дітей і молоді e9: Villa YoYo Herzl (з понеділка по середу та в 
п’ятницю 14:00 – 17:00) 
www.e-9.ch/kids/standort-herzl  
 
Центр Landhof Kidzz (по середах і п’ятницях 14:00 – 17:00) 
www.ooinkooink.ch/landhof  
 

Центри молоді 

У місті діють різноманітні центри молоді. Там можуть зустрічатися молоді люди. Там можна, 
наприклад, разом готувати страви, грати в настільний теніс, займатися музикою або 
танцями. Персонал центрів допомагає молодим людям, підтримують їхні ідеї та консультує 
їх з усіх загальних питань чи конкретних проблем. Відвідини центрів молоді є 
безкоштовними. 
 
Центри молоді JuAr  
Організація JuAr Basel має вісім центрів молоді по всьому місту. Вони мають різну 
спрямованість, напр., графіті (Центр молоді Neubad), катання на роликах (Purple Park) або 
культура (Badhuesli – Jugend & Kultur). Молодіжний центр Madöna призначений виключно 
для дівчат. 
juarbasel.ch/angebote/offene-jugendarbeit/ 
 
Центр Jugi Breiti 
www.jugi-breiti.ch  
 
Центр для підлітків e9  
www.e-9.ch/teens/willkommen-bei-teens   
 

Чим зайнятися під час літніх канікул? 

Під час літніх канікул багато заходів не проводиться; у школах організуються літні табори. 
Тим не менш, у дітей і молоді є різноманітні можливості провести час під час канікул. 
 
Центр дозвілля Summer-Kunschti 
З 11 червня і до закінчення літніх канікул 14 серпня на штучній ковзанці Margarethen на вас 
чекає казковий світ ігор та спорту: можна кататися по велосипедній трасі перешкод, грати у 
футбол, стрибати на батуті чи з’їхати з величезної гірки. Вхід безкоштовний. 
www.summer-kunschti.ch  
 
Дитяче святкове містечко Kinderferienstadt 
Макіяж, майстрування, ігри – на різних громадських майданчиках дітям пропонується 
широка й різноманітна програма. Плата за користування не стягується. 
З 4 по 8 липня: церква Св. Тита 
З 6 по 10 липня: центр дозвілля Ackermätteli 

http://www.spilruum.ch/
http://www.e-9.ch/kids/standort-stephanus
http://www.e-9.ch/kids/standort-herzl
http://www.ooinkooink.ch/landhof
https://juarbasel.ch/angebote/offene-jugendarbeit/
http://www.jugi-breiti.ch/
http://www.e-9.ch/teens/willkommen-bei-teens
https://www.volksschulen.bs.ch/schulen/tagesstrukturen/betreuung-in-schulferien.html#page_section3_section4
http://www.summer-kunschti.ch/
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З 18 по 22 липня: парк Санкт-Йоганн 
З 8 по 12 серпня: Хорбургпарк 
www.robi-spiel-aktionen.ch/kinderferienstaedte.php 
 
Абонемент Ferienpass 
З абонементом Ferienpass діти можуть провести захоплюючі канікули за доступною ціною. 
Абонемент Ferienpass коштує 35 франків. Діти можуть безкоштовно відвідувати басейн Gar-
tenbad, музей або кінотеатр Pathé Küchlin.  
www.basler-ferienpass.ch/fp/modules/ferienpass/misc_static/grundangebote/Grundange-
bote_2022.pdf 
 
Діти, в яких є абонемент Ferienpass, можуть брати участь в різноманітних заходах, 
наприклад, спільно влаштовувати дитячий концерт або програмувати роботів. Для участі 
слід зареєструватися заздалегідь. Більшість заходів безкоштовні, за участь у деяких 
практичних заняттях чи екскурсіях стягується додаткова плата. 
www.basler-ferienpass.ch/fp/index.php?page_id=3&view=prog_creative  
 
Абонемент Ferienpass можна придбати в Basler Verkehrsbetrieben на Барфюссерплатц, у 
Центрі дозвілля Dreirosen або аптеці Dropa Drogerie Apotheke Gundelitor. 
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