BAJU BAJ…CZYLI WROCŁAWSKIE LEGENDY NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH
Zapraszamy do przeżycia fascynującej wrocławskiej przygody i podróży w głąb miejskich legend i podań. Wędrując przez ponad tysiąc lat historii grodu, dotrzemy do miejsc i opowieści często
zakrytych przed oczami mieszkańców. Wycieczka charakteryzuje się dużą różnorodnością obiektów oraz bogactwem przedstawianych legend. Pełna atrakcji dla dzieci, zaciekawi również
dorosłych.
Czas trwania : 2- 3 godz.
Miejsce spotkania: do uzgodnienia
Obiekty na trasie zwiedzania:
1. Rynek – Ratusz – jeden z najciekawszych gotycko-renesansowy zabytków świeckich Europy Środkowej; po środku wejście do najstarszej
karczmy we Wrocławiu – Piwnicy Świdnickiej. Od strony wschodniej Zegar Astronomiczny wskazujący fazy Księżyca oraz dziesięciometrowy
Pręgierz - dawne miejsce sądów – dziś miejsce spotkań!
2. Plac Solny -

pierwotnie przeznaczony do handlu solą, obecnie słynie z umiejscowionych tu kramów z kwiatami, czynnych całą dobę;

najokazalszy budynek na placu Solnym – Stara Giełda oraz tzw. Mała Iglica; pod placem schron zdolny pomieścić 300 osób!


Legenda "O wrocławskim zegarze"



Legenda "O wrocławskim Ratuszu"



Legenda "O mężu i żonie"



wodopój "Niedźwiadek"

3. Bazylika Mniejsza p. w. św. Elżbiety ( Kościół Garnizonowy) - kościół z najwyższą wieżą widokową ponad 90 m!



Legenda "O spadających wieżach Bazyliki"

Krasnoludki są na świecie! Wejście do Podziemnego Świata Krasnali.

4. Średniowieczne kamieniczki Jaś i Małgosia – dawne domki altarystów
5. Stare Jatki Miejskie - dawniej liczne zakłady rzeźnicze; Pomnik Ku Czci Zwierząt Rzeźnych
6. Uniwersytet Wrocławski - barkowy budynek dawnego kolegium jezuitów, ze 171 metrową fasadą budynku głównego! Piękny kolumnowy portyk balkonowy nad wejściem głównym oraz
barkowe wnętrza tj.: Aula Leopoldyna, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna z tarasem widokowym! Pomnik - fontanna Szermierza.


Legenda "O nagim szermierzu"

7. Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku - jedna z największych świątyń Wrocławia z całoroczną ruchomą szopka bożonarodzeniową!

8. Ostrów Tumski – Katedra św. Jana Chrzciciela - powstała na miejscu wcześniejszej, drewnianej z 1000 r. , z wieżami które mają 91 m wysokości; obraz Matki Boskiej nazywany Madonną
wrocławską ; na życzenie wjazd windą na wieżę Katedry; 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.


Legenda "O łysym aniołku"



Legenda "O św. Jadwidze, co buty nosiła"



"Jak to kłótnia podzieliła kościół św. Krzyża"

9. Promenada Staromiejska, Muzeum Narodowe
10. Katedra św. Marii Magdaleny - romański portal z XII w. pochodzący z nieistniejącego klasztoru na Ołbinie; najwyżej położony most we Wrocławiu - Mostek Czarownic ; na życzenie
wejście na platformę widokową


Legenda "O Dzwonie Grzesznika"



Legenda "O Mostku Czarownic"

Dodatkowe usługi na życzenie:
1. Przejazd meleksem na trasie Stare Miasto – Ostrów Tumski.
2. Rejs po Odrze. Wymagana wcześniejsza rezerwacja.
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 .

