
 

 

UKOŁYSZ MNIE DOBRY WROCŁAWIU CZYLI WROCŁAW ROMANTYCZNIE 

Oferujemy Państwu poznanie Wrocławia wieczorową porą  prezentując miasto od bardzo romantycznej strony. Wyjątkowy nastrój Rynku, kwiaciarnie na Placu Solnym, malownicze bulwary                

i tajemnicze zaułki kuszą swoim urokiem. Przyglądając się wielkiemu miastu z pewnej oddali, możemy poczuć jego rytm. To właśnie sam Wrocław puka do naszych serc i zaprasza do 

zatopienia się w jego unikatowej atmosferze.  

Czas trwania :  2 godz. 

Miejsce spotkania:  do uzgodnienia 

 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

 

1. 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 

2. Wrocławski Rynek – jeden najciekawszych i najcenniejszych  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! 

3. Katedra św. Marii Magdaleny  - najwyższy most Wrocławia „Mostek Czarownic”  legendy „O mostku Czarownic” i „Dzwonie Grzesznika”  

4. Plac Uniwersytecki – barokowa budowla z przepięknymi ; przed budynkiem  pomnik – fontanna nagiego Szermierza;   barokowy Kościół Imienia Jezus 

5. Wyspa Słodowa – jedna z wielu wysp Wrocławia; obecnie ulubione miejsce spotkań młodzieży 

6. Most Piaskowy oraz Wyspa Piasek 

7. Bulwar Xawerego Dunikowskiego – bulwar spacerowy położony na południowym brzegu Odry 

8. Most Pokoju – widok na oświetlony Most Grunwaldzki oraz panoramę Ostrowa Tumskiego 

9. Plac Katedralny 

10. Ostrów Tumski – Katedra  św. Jana Chrzciciela - powstała na miejscu wcześniejszej, drewnianej z 1000 r. , z wieżami które mają ponad 90 m wysokości;  wieczorem pięknie oświetlona 

światłem reflektorów ; legenda o „Głowie w murze”; 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 "Bramie Kluskowej; na szczególną uwagę zasługują, będące dzisiaj 

rzadkością, zabytkowe  lampy z gazowym oświetleniem. Podczas wieczornego spaceru można zobaczyć zapalanie tego zabytkowego oświetlenia. 



 

 

Dodatkowe usługi na życzenie: 

1. Trasa również w wersji wycieczki meleksem. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. ( szczególnie polecana przy opcji z dodatkowymi punktami na trasie)  

 Dworzec Główny PKP – neon „Dobry Wieczór we Wrocławiu” 

 Plac Kościuszki – neon PZU „Złodzieje” 

 Most Grunwaldzki -  ponad 100-letni most wiszący, gdzie konstrukcja stalowa utrzymywana jest za pomocą metalowych nitów 

 Hala Stulecia – pokaz Fontanny Multimedialnej ( w sezonie ) 

 Stadion Wrocławski – oddany do użytku w 2012 r. 

 Sky Tower – najwyższy punkt widokowy w Polsce. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. 

2. W (sezonie)  możliwość zorganizowania nocnego rejsu statkiem po Odrze - „Wrocław nocą”  

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

4. Możliwość rezerwacji lub zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne ( koncerty, spektakle, teatr, opera, filharmonia itp.)   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


