CZAS GONI NAS CZYLI WROCŁAW EKSPRESOWO
Pragniesz od razu przejść do sedna ? Nie możesz sobie pozwolić na całodniową wędrówkę po mieście ? Proponujemy zwiedzanie, które pozwoli Ci uchwycić kwintesencję Wrocławia.
Gwarantujemy, że w czasie dwóch godzin zobaczysz, poczujesz i odnajdziesz to, co stanowi o wyjątkowości stolicy Dolnego Śląska. Poznaj Wrocław od najlepszej strony!
Wrocław od najlepszej strony!

Czas trwania : 2 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. 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!
3. Bazylika Mniejsza p. w. św. Elżbiety (Kościół Garnizonowy)- kościół z najwyższą wieżą widokową .
4. Stare Jatki Miejskie - dawniej liczne zakłady rzeźnicze; Pomnik Ku Czci Zwierząt Rzeźnych
5. 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 oraz związana z nim legenda.
6. Kościół Imienia Jezus ( Kościół Uniwersytecki) – najpiękniejszy barokowy kościół Wrocławia; kopia Piety Michała Anioła; historia związana z postacią psa widniejącego na sklepieniu!
7. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury; miejsce przechowywania oryginalnego rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza; przyklasztorny
Ogród Barokowy - pomnik śląskiego poety okresu baroku, Angelusa Silesiusa.
8. Hala Targowa - hala kupiecka z zabytkowymi wnętrzami, czynna do dziś. ( na życzenie możliwość zwiedzenia wnętrza).
9. Kościół Najświętszej Marii na Piasku - jedna z największych i najstarszych świątyń Wrocławia z całoroczną ruchomą szopka bożonarodzeniową!

10. 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”.
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„Mostek Czarownic; legendy „O mostku Czarownic” i „Dzwonie Grzesznika” .

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 .
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