
Для вас зараз немає нічого такого ж, як це було раніше, і це погано. 
- Ми можемо тільки постаратися зробити ваше перебування в нашо-
му місті трохи різноманітнішим і провести вільний час разом з вами.

У Бремерхафені є так звані дитячі та юнацькі центри відпочинку, які 
розкидані по місту і там можна пограти наприклад в більярд, на-
стільний теніс чи iншi iгри з дітьми та молоддю вашого вiку, є консо-

ліб безкоштовний iнтернет, настільні ігри та багато іншо-
го - Всі пропозиції, які ви знайдете там, є безкоштовними 
і доступні для всіх дітей, підлітків та молодих людей у 
віці від 6 до 27 років.

Дорогі діти та молодь з усієї 
України, привіт і ласкаво проси-
мо до Бремерхафена!
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Ви можете знайти адреси цих будинків тут, і в залежності від того, де 
ви в даний час живете в Бремерхафені, ви можете поглянути на «Карти 
Google», щоб побачити, який об’єкт найближчий до вашого місцезнахо-
дження?

Freizeittreff Leherheide; Ferdinand-Lassalle-Straße 102, 27578 Бремерхафен 
Години роботи: понеділок-п’ятниця 14:00-20:00

Freizeittreff Eckernfeld; Mercatorstrasse 25, 27580 Бремерхафен, Німеччина
Години роботи: понеділок, вівторок, середа, п’ятниця 14:00-21:00 та чет-
вер з 15:00-22:00

Freizeitstätte Lehe Treff; Eupener Straße 3b, 27576 Бремерхафен, Німеччина
Години роботи: понеділок-п’ятниця 14:30-21:00

Freizeitstätte Carsten-Lücken-Straße; Carsten-Lücken-Straße 18, 27574 Бре-
мерхафен
Години роботи: понеділок, вівторок, середа, п’ятниця 12:00-19:00 та чет-
вер з 15:00-19:00

Kinder- und Jugendtreff im DLZ Grünhöfe; Auf der Bult 5, 27574 Бремерхафен
Години роботи: понеділок, вівторок, четвер з 14:30 до 21:00, середа та 
п’ятниця з 15:00-21:00
Internet Treff im DLZ Grünhöfe; Auf der Bult 5, 27574 Бремерхафен
Години роботи: понеділок-четвер 09:00-17:00, п’ятниця 09:00-13:00

Stadtteiltreff Wulsdorf; Thunstraße 25, 27572 Бремерхафен
Години роботи: понеділок-п’ятниця 11:00-18:00

Крім того, є велика «відкрита ігрова зона» з площадкою для скейтерiв, 
який називається «Spielpark Leherheide» і розташований за адресою Kurt-
Schuhmacher-Straße 20 в Лехерхайде і доглядається щодня з 10:00  до 
18:00 години.

У всіх цих установах є люди, які хочуть зробити щось разом з вами та для 
вас, або просто приходьте та проведить свій час з іншими.

Ми з нетерпінням чекаємо вашого візиту! 
Просто приходьте і познайомтеся один з одним.


