
 

 

ZAKOCHAJ SIĘ WE WROCŁAWIU CZYLI WROCŁAW KLASYCZNIE 

Cóż bardziej rozpala zmysły, dodaje życiu barw i wzmacnia ochotę do życia, jak nie miłość ? Zapraszamy do zakochania się we Wrocławiu ! Oferujemy intrygującą wycieczkę szlakiem 

wspaniałych, klasycznych zabytków, które nikogo nie pozostawią obojętnym. Pozwalamy dotrzeć do serca miasta, poczuć jego puls i zadumać się nad historią. Wrocław klasycznie, to wspaniały 

początek czegoś nowego…i na dłużej!.   

Czas trwania :  3,5  godz.  

Miejsce spotkania:  do uzgodnienia 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Rynek – Ratusz – 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! 

2. Ostrów Tumski  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;  legendy wrocławskie: „O Bramie Kluskowej” i „O głowie 

w murze”;  most zakochanych – Most Tumski 

3. Przejście przez Most Pokoju- widok na Ostrów Tumski i Most Grunwaldzki 

4. Ogród Botaniczny, najstarszy ogród botaniczny we Wrocławiu – zwiedzanie w sezonie wiosennym i letnim 

5. Kościół Najświętszej Marii na Piasku – -  jedna z  największych i najstarszych świątyń Wrocławia z całoroczną ruchomą szopka 

bożonarodzeniową! 

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  Szermierz; historia wrocławskich studentów 

7. Kościół Uniwersytecki im. Jezus - najpiękniejszy barokowy kościół we Wrocławiu 

8. Stare Jatki Miejskie - pomnik Zwierząt Rzeźnych 

9. Wrocławskie krasnale - ich historia i dzieje 

10. Kościół św. Elżbiety - na życzenie wejście na wieżę Kościoła ( 90 metrów wysokości, 303 schody) 



 

 

Możliwość dobierania kolejnych miejsc i rozbudowywanie wycieczki o :  

 

1. Panorama Racławicka -  wybitne dzieło Jan Styki  i  Wojciecha Kossaka 

2. Ogród Zoologiczny – najstarszy i największy (pod względem liczby wystawianych zwierząt) ogród zoologiczny w Polsce;  szczególnie znany z programu prowadzonego przez Hannę i 

Antoniego Gucwińskich ; obecnie trwa budowa unikatowego kompleksu Afrykarium; na życzenie możliwość odwiedzenia Parku Miniatur!  

3. Hala Stulecia –  projektu Maxa Berga ;  najsłynniejsze dzieło wrocławskiego modernizmu. Wzniesione w latach 1911-1913; w jej wnętrzach zorganizowano Wystawę Stulecia, mającą 

uczcić setną rocznicę pokonania Napoleona pod Lipskiem; wpisana na światową listę zabytków UNESCO; Pergola, Iglica  

4. Centrum Poznawcze – przedstawia  historię Hali Stulecia, genezę jej powstania i przemian na przestrzeni lat, wprowadzając jednocześnie w świat architektonicznych projektów jutra; 

www.centrumpoznawcze.pl  

5. Pawilon Czterech Kopuł –  po II wojnie światowej w pawilonie zlokalizowana była Wytwórnia Filmów Fabularnych; w latach  2013-2015 obiekt zostanie wyremontowany i będzie się w 

nim mieściło Muzeum Sztuki Współczesnej 

6. Ogród Japoński - jeden z niewielu śladów po Wystawie Światowej z 1913 roku; urządzony przez największego wówczas japonistę - entuzjastę, hrabiego Fritza von Hochberga i 

japońskiego ogrodnika Mankichi Arai 

7. Fontanna Multimedialna –  uroczyście otwarta  w 2009 r.;  jedna z najbardziej spektakularnych fontann w Europie; setki wodnych strumieni tworzą ekran do wyświetlania animacji 

pokazów laserowych. www.wroclawskafontanna.pl 

8. Dzielnica WuWa  -  „Wohnung und Werkraum” (mieszkanie i miejsce pracy).  

9. Stadion miejski – oddany do użytku w 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wroclawskafontanna.pl/

