
 

 

AB URBE CONDITA –  WĘDRÓWKA PRZEZ HISTORIĘ WROCŁAWIA 

Ab Urbe Condita, czyli „Od założenia Miasta” jak mawiali dumnie starożytni Rzymianie. My równie dumnie zapraszamy na wędrówkę szlakiem najdawniejszych zabytków Wrocławia                                

i dotarcia do źródeł jego tysiącletniej historii. W czasie tej podróży ożyje klimat średniowiecznego grodu, tajemnic klasztornego życia i świata rycerskich pojedynków. Czar renesansu                             

i barokowy przepych oczarują, a modernistyczna prostota zaskoczy. Tysiąc lat Wrocławia na wyciągnięcie ręki!  Trasa obejmuje obiekty romańskie, gotyckie, renesansowe, barokowe                            

i modernistyczne.   

Czas trwania :  3 godz.  

Miejsce spotkania:  Ostrów Tumski  - plac przed Katedrą Św. Jana Chrzciciela 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Katedra św. Jana Chrzciciela – powstała na miejscu wcześniejszej, drewnianej z 1000 r. , z wieżami ponad 91 m wysokości; 

obraz Matki Boskiej nazywany Madonną wrocławską  Kościół św. Krzyża - jeden z nielicznych w Europie gotyckich kościołów 

dwupoziomowych; Kościół św. Idziego -  późnoromański kościół,  najstarszy w pełni zachowany budynek Wrocławia, a zarazem 

najstarszy czynny do dziś kościół w mieście; na życzenie wjazd windą na wieżę Katedry 

2.  Kościół św. Marcina -  dawna świątynia pogańska; jedna z najstarszych istniejących budowli kościelnych we Wrocławiu 

3.  Bastion Ceglarski  - po wojnie Wzgórze Holteia przemianowano na Wzgórze Polskie.   

4. Klasztor Sióstr De Notre Dame -  dawne relikty zamku 

5. Wyspa Piasek 

6. Hala Targowa – dawny arsenał  oraz kościół Św. Ducha; Wieża i mur obronny na ul. Kraińskiego - jeden z najstarszych, zachowanych fragmentów wrocławskich fortyfikacji znajdujący się na 

tyłach Hali Targowej; Baszta Niedźwiadka –  średniowieczna baszta   

7. Uniwersytet  Wrocławski  –  tzw. zamek lewobrzeżny nazywany  także  „zamkiem cesarskim”;  na jego miejscu w czasach późniejszych kościół i kolegium jezuickie stanowiące dzisiaj 

zabudowania Uniwersytetu Wrocławskiego 

8. Bazylika Mniejsza pw. św. Elżbiety – gotycki kościół z  wieżą widokową ponad 91 m;  na życzenie wejście na wieżę 

9. Kamieniczki Jaś i Małgosia – pozostałość domków służby kościelnej, tzw. altarystów; w ich pobliżu mieścił się cmentarz; do dziś  jedna z pierwotnych bram prowadzących na przykościelny 

cmentarz z  napisem „śmierć bramą życia” 

10.  Ratusz - jeden najciekawszych gotycko-renesansowy  zabytków świeckich Europy Środkowej 

11. spacer wzdłuż fosy miejskiej - Pomnik Bolesława Chrobrego. 

 



 

 

Dodatkowe usługi na życzenie: 

1. Przejazd  meleksem na trasie Stare Miasto – Ostrów Tumski.  

2. Rejs po Odrze.  

3. Możliwość zorganizowania przerwy kawowej w kawiarni Bike Cafe ( grupa do 25 osób) . 

4. Dla grup zorganizowanych możliwość udostępnienia wyposażonej w sprzęt multimedialny sali w kawiarni Bike Cafe  (wykłady, warsztaty, spotkania tematyczne). Na życzenie możliwość 

przygotowania cateringu.  

5. Możliwość rezerwacji lub zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne ( koncerty, spektakle, bilety teatralne). 

6. Na życzenie możliwość przygotowania  upominków oraz wydawnictw o Wrocławiu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


