
MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM 
 LP Nazwa i adres oferta dla seniora 

1 Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, ul. Rynek 39 Bilety dla seniorów w ulgowej cenie  

2 Kino Piast, ul. Biskupia 6 Klub Seniora: od października w ostatni czwartek miesiąca o godz. 16.00 
specjalny seans - cena biletu 10 zł, w tym kawa i ciastko gratis.  

3 Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3 50% zniżki  

4 Basen Delfinek, ul. Polarna 1 Bilety dla seniorów w ulgowej cenie  

5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Architektura i świadczone usługi dostosowane do potrzeb seniorów  

6 Kręgielnia „Kometa”, ul. Neptuna 16 kręgle, bilard we wtorek - 50% zniżki, w inne dni 15%  

7 Kawiarnia „Vincero”, Al. Orła Białego 1 10% zniżki od poniedziałku do czwartku do godz. 18.00, w piątek do godz. 
21.00 oraz podczas imprez dla seniorów  

8 Restauracja „Wenecja”, Al. Orła Białego 6 10% na wszystko  

9 Hotel i Restauracja „Arkadia”, ul. Gliwicka 6 zniżka 15% na menu restauracyjne i 10% na imprezy okolicznościowe typu: 
urodziny, rocznice, bale, spotkania, jubileusze  

10 Pizzeria „Antonio”, ul. Gliwicka 6 10% zniżki na miejscu w lokalu  

11 Obiekt gastronomiczno-rozrywkowy Oberża Piastowska, 
ul. Gwiezdna 4 

Kieliszek wina do posiłku (przy zamówieniu powyżej 60 zł/os.) 
Grupa zorganizowana z menu powyżej 90 zł/os. – słodki stół gratis 
25% upustu na bilety na imprezy taneczne 

12 „Tchibo” kawiarnia, sklep,  ul. NMP 9 (Galeria handlowa) 10% zniżki na produkty użytkowe (rabat nie łączy się z innymi promocjami); 
przy zakupie 2x250 g lub 2x500 g kawy w ziarnie, trzecia gramatura gratis 

13 „Filiżanka” Sprzedaż kawy, herbaty, ziół i akcesoriów,  
al. Piłsudskiego 84 (Galeria handlowa) 

10% rabatu na kawy i herbaty na wagę 

14 Hotel Qubus, ul. Skarbowa 2 Karnet 5 całodobowych wejść do strefy odnowy biologicznej za 50 zł; kawa lub 
herbata i ciastko za 10 zł 

15 „Mad Fitness”, fitness, ul. Neptuna 19 karnet miesięczny dla seniorów - 99 zł; karet grupowy (pow. 5 osób) taniej  

16 „Edifit” Klub fitness, ul. Mazowiecka 2a Koszt karnetu open dla seniorów - 99 zł  

17 „Instytut Zdrowia” rehabilitacja, fizykoterapia,  
ul. Wrocławska 168/7 

10% na usługi rehabilitacyjne  

18 Centrum Zdrowia i Urody „Cassiopeia”, gabinet masażu, 
fryzjer, ul. Kasjopei 15 

usługi fryzjerski do 50% (w zależności od usługi); gabinet masażu - 15-20%; 
gabinet zwalczania nadwagi - 15-20%; sala cardio (siłownia) - 20%;  

19 Gabinet rehabilitacji „Zdrowe Plecy”, ul. Pomorska 70 10% zniżki na leczenie bólów kręgosłupa, rehabilitację pourazową i 
pooperacyjną, masaż leczniczy, masaż sportowy, drenaż limfatyczny, terapię 
przeciwobrzękową, strefę relaksu 

20 Perfecta-Studio Studio wyszczuplania, ul. Gombrowicza 13 Rabat na karnet 10 zabiegów: 15% w godz. 8.00-12.00, 10% popołudniu  

21 Sklep zielarsko-medyczny „Herbaria”, ul. Złotoryjska 11/15 10% na wszystko  

22 „Sofora” suplementy diety, zioła, ul. II Armii WP 2 10% zniżki na produkty (z wyjątkiem promocji)  

23 Salon fryzjerski „Studio 34”, ul. Żwirki i Wigury 34 wszystkie usługi 10% taniej 

24 Zakład fryzjerski „Maria”, ul. Gwiezdna 8 10% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie  

25 Salon fryzjerski Renata Gawałkiewicz,  
ul. Astronomiczna 2 (pawilon) 

10% wykonywanej usługi, istnieje możliwość wykonania usługi w domu klienta 
po wcześniejszym umówieniu  

26 Studio Fryzjerskie „Efekt”, ul. Przybosia 3 10% rabat na wszystkie usługi 

27 Perfecta-Studio Stylizacja paznokci, ul. Gombrowicza 13 Rabat na wykonywane usługi: 15% w godz. 8.00-12.00, 10% popołudniu 

28 „Uroda i Styl” Salon kosmetyczny, ul. Pomorska 21 Karnet: 10-ty zabieg gratis; 10% na zabiegi pielęgnacyjne twarzy; W dniu 
urodzin 20% zniżki (za okazaniem dowodu osobistego) 

29 Gabinet Kosmetyczny „Magnolia”, ul. Norwida 2a 10% zniżki na wszystkie zabiegi dostępne w ofercie 

30 Krawiectwo, ul. Libana 5 10% zniżki na szycie miarowe i przeróbki  

31 Zakład krawiecki, ul. NMP 56/4 Zniżka 10% na szycie miarowe  

32 Krawiectwo „Szpilka” Jolanta Mielniczuk,  
ul. Środkowa 22/2a 

10% zniżki na szycie miarowe, szycie firan i zasłon  
5% zniżki na korekty i naprawę odzieży oraz haft komputerowy  

33 „Janina” Salon odzieżowy, ul. Rynek 16 10% na oferowane produkty z wyjątkiem artykułów objętych promocją 

34 „T&M – Tanio i Modnie” sklep z odzieżą używaną,  
ul. Pomorska 72 

10% rabatu na wszystko 

35 Biuro Podróży „Piast-Tourist”, ul. Libana 12 specjalne oferty z myślą o emerytach:  

36 Millennium Travel International Sp. z o.o.,   
ul. Jaworzyńska 14/5 

50 zł zniżki na wyjazd autokarowy oraz 100 zł na wyjazd samolotowy 

37 Optyk Krzysztof Seniów, optyk, ul. Złotoryjska 14 5% zniżki od oferowanych produktów  

38 Geers Akustyka Słuchu, ul. Chojnowska 7 Bezpłatne testy słuchu, profesjonalna pomoc i doradztwo. Pomoc przy 
załatwieniu dofinansowań dla osób, które będą się kwalifikowały do aparatów 
słuchowych. 15% rabat na baterie i inne akcesoria do aparatów słuchowych 
dla osób korzystających z pomocy słuchowej.  

39 Swat Marek usługi budowlane, ul. Marynarska 4/2 15% upustu na robociznę  

40 „Elektrobau” usługi budowlane, ul. Roosevelta 17/3 20% zniżki do robocizny  

41 „Complex” - serwis, naprawa i wymiana urządzeń 
gazowych, ul. Wileńska 2B/8 

15% zniżki dla emerytów i rencistów  

42 Zakład fotograficzny „Zwierciadło”, ul. Pomorska 64 Zdjęcia dokumentowe dla seniorów 10 zł taniej  



 


