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 G D Z I E  J E S T E Ś M Y  

    

                                                                                        

Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej usytuowane jest w samym sercu miasta,               

przy ul. św. Antoniego 8. Miejsce to nazywane jest Dzielnicą Czterech Wyznań. 

To magiczne i intrygujące miejsce powstało pomiędzy czterema ulicami: Kazimierza Wielkiego,                

św. Antoniego, św. Mikołaja, a ulicą Pawła Włodkowica. To tu przedstawiciele cztery wyznań podjęli 

współpracę, będącą nie tylko fizyczną przestrzenią w mieście lecz także miejscem gdzie idea zawarta 

w nazwie żyje i jest realizowana. O wyjątkowości miejsca decyduje bowiem bliskie położenie różnych 

wyznań: kościoła ewangelicko-augsburskiego, katolickiego, prawosławnej cerkwi oraz synagogi. 

Można tu więc zobaczyć modlących się w kościołach katolików, śpiewających psalmy protestantów, 

wyznawców prawosławia w cerkwi i pobożnych Żydów  w synagodze. Wrocławska Dzielnica 

Wzajemnego Szacunku to z pewnością fenomen, a wizyta w niej to obowiązkowy punkt podczas 

zwiedzania Wrocławia. Przytulne kafejki i restauracje, brukowane uliczki oraz zabytki tworzą 

magiczną atmosferę, która sprawia że Dzielnica tętni życiem i nie sposób się jej nie poddać. 

 

 

C Z Y M  S I Ę  Z A J M U J E M Y  

Głównym celem Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej jest promocja historii, architektury oraz wydarzeń kulturalnych mających 

miejsce w Dzielnicy Czterech Wyznań. 



 

 

P O N A D T O  

 udzielamy kompleksowej  informacji o Wrocławiu oraz jego okolicach – informacje na temat tras turystycznych (pieszych, rowerowych), 

kultury, komunikacji, wydarzeń sportowych  i rekreacyjnych, 

 zajmujemy się obsługą turystyki przyjazdowej – zarówno gości polskich jaki i zagranicznych, grup oraz turystów indywidualnych, 

 zajmujemy się obsługą turystyki biznesowej – kompleksowa obsługa klientów targowych, konferencyjnych, zjazdów, seminariów, szkoleń itp., 

 propagujemy turystykę rowerową we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku, 

 świadczymy usługi przewodnickie – współpracujemy tylko z licencjonowani przewodnikami oraz pilotami, 

 organizujemy usługi turystyczne -  spacery po Wrocławiu, wycieczki piesze i rowerowe, jedno bądź wielodniowe, 

 rezerwujemy noclegi w obiektach noclegowych Wrocławia (hotele, hostele, apartamenty), 

 rezerwujemy bilety wstępu na wydarzenia kulturalne np. bilety do teatru, opery, filharmonii, punkty widokowe - bilety można zarezerwować 

telefonicznie lub przez internet (it@dzielnica4wyznan.info.pl) i odebrać w dogodnym dla siebie terminie, 

 prowadzimy sprzedaż wydawnictw oraz pamiątek z Wrocławia – mapy, albumy, przewodniki, souveniry, 

 prowadzimy kawiarnię Bike Cafe w pełni zintegrowaną z Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej świadczącą kompleksową usługę 

cateringową. 

 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy propozycje spacerów oraz wycieczek, dopasowanych do różnych grup wiekowych a także                             

do Państwa zainteresowań czy możliwości czasowych. Za naszym pośrednictwem poznacie Państwo magiczną Dzielnicę Czterech Wyznań,                                    

a także najpiękniejsze miejsca we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku. 

 

 

 



 

 

R E Z E R W A C J A  U S Ł U G I   

Aby zarezerwować usługę prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.dzielnica4wyznan.info.pl lub na adres  

e-mail: it@dzelnica4wyznan.info.pl. 

 

W zapytaniu należy podać: 

1. planowaną datę spaceru 

2. wybraną trasę spaceru ( opcja z wejściem/ bez wejścia do obiektów) lub własną propozycję trasy 

3. dyspozycyjność czasową 

4. ilość uczestników 

5. wiek uczestników 

6. godzinę rozpoczęcia/zakończenia  

7. telefon kontaktowy oraz e-mail 

8. imię i nazwisko osoby do kontaktu 

9. dodatkowe usługi na życzenie – wymienić 

 

Po otrzymaniu informacji prześlemy Państwu  program spaceru (wycieczki) wraz z wyceną. 

Termin odwołania usługi wynosi 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem. 

Cena obejmuje - realizację programu, zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem miejskim, koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

podatek VAT. 

Cena nie obejmuje - dodatkowych kosztów m.in.: kosztu transportu, kosztu usług dodatkowych na życzenie. 

Ostateczny koszt zamówienia ustalany jest indywidualnie. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę.  

 

 

 

http://www.dzielnica4wyznan.info.pl/
mailto:it@dzelnica4wyznan.info.pl


 

 

TAM GDZIE CZTERY WYZNANIA ŁĄCZY SIŁA POJEDNANIA 

 

Na własne oczy przekonaj się, co to znaczy siła pojednania po wrocławsku ! Funkcjonująca w mieście Dzielnica Czterech Wyznań jest unikatem 

na skalę światową. W bezpośrednim sąsiedztwie działają tutaj świątynie: rzymskokatolicka, prawosławna, protestancka oraz synagoga. 

Zabytkowa architektura, bogactwo historii i kulturowych doświadczeń – wszystko to składa się na niezwykły klimat tej części Starego Miasta.   

Zapraszamy do intrygującej wyprawy w głąb ducha wrocławskiej Dzielnicy Czterech Wyznań!  
  

Czas trwania:  2 godz.  

Miejsce spotkania: skwer przy pomniku Kryształowej Planety/ skrzyżowanie ulicy Kazimierza 

Wielkiego z ulicą św. Antoniego. Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie mapę Dzielnicy 

Czterech Wyznań. 

Obiekty obowiązkowe na trasie zwiedzania: 

1. Synagoga pod Białym Bocianem – jedyna przedwojenna wrocławska synagoga która 

przetrwała do naszych czasów; jednocześnie jedna z nielicznych zachowanych, 

klasycystycznych bożnic w Środkowej Europie; projektu Karla Ferdinanda Langhansa, syna 

twórcy berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Obecnie także ośrodek działań kulturalnych. 

2. Kościół Św. Antoniego z Padwy - wzniesiony w latach 1685–92; wcześniej we władaniu 

franciszkanów, elżbietanek oraz salezjanów. Od 1988 r. gospodarzami są sprowadzeni z Jasnej 

Góry – Ojcowie Paulini.  W kościele obrazy autorstwa Michaela Willmanna; od marca 2014 r.  

Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła – wrocławska „mała Jasna Góra”. 

3. Katedra Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy - dawny                                 

św. Barbary (początkowo filialny kościół cmentarny Bazyliki Mniejszej pw. św.  Elżbiety).             

W swej kilkusetletniej historii służył trzem wyznaniom: katolikom, protestantom, a obecnie 

prawosławnym. Dziś gotycki kościół kryje interesujące wnętrze z ikonostasem i ikonami 

autorstwa Nowosielskiego; legenda „Zegara Kluskowego”. 

4. Kościół Ewangelicko - Augsburski Opatrzności Bożej - budowany w latach 1747-1750 przez Jonasa Friedricha Arnolda. Z racji pełnienia 

funkcji kaplicy Królewskiej zwany także Kościołem Dworskim. Kościół założony na planie owalu z dwiema kondygnacjami empor, o prostym, 

skromnym wystroju, bez dekoracji. Uwagę zwracają organy i mała empora zwana królewską. 



 

 

ZAUŁKAMI DZIELNICY CZTERECH WYZNAŃ  

Sięgnij tam gdzie wzrok nie sięga ! Wrocławska Dzielnica Czterech Wyznań kryje w sobie wiele zagadek, tajemniczych przejść i klimatycznych 

zaułków często ukrytych przed wzrokiem przechodniów. To także przestrzeń bogata w historię, tętniąca opowieściami zaklętymi w zabytkowe 

mury. Zapraszamy do spojrzenia na ten fragment Starego Miasta w sposób nieszablonowy, docierając jednocześnie do wszystkich jego  

najciekawszych części. 

Czas trwania :  3,5 godz. 

Miejsce spotkania:  skwer przed pomnikiem Kryształowej Planety – skrzyżowanie ulic 

Kazimierza Wielkiego oraz św. Antoniego. Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie mapę 

Dzielnicy Czterech Wyznań. 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Kościół Ewangelicko - Augsburski Opatrzności Bożej –  dawny Kościół Dworski;  uwagę  

zwracają organy  i mała empora zwana królewską. 

2. Pałac Królewski –  dawny pałac Spätgenów; obecna siedziba Muzeum Miejskiego Wrocławia. 

3. Pomnik Kryształowej Planety -  symboliczna brama do Dzielnicy Czterech Wyznań. 

4. Pasaż Pokoyhof – miejsce dawnej drewnianej Bożnicy Krajowej (Landschule). 

5. ul. Krupnicza - Nowa Giełda – neogotycki budynek z elementami neorenesansu,                              

jeden z projektów Lüdeckego; gmach Sądu i Więzienia; Dworzec Świebodzki-                              

jeden z  najstarszych dworców we Wrocławiu; zagrał w filmie "Lalka”. 

6. ul. Włodkowica - Synagoga pod Białym Bocianem – jedna z nielicznych zachowanych 

klasycystycznych bożnic w Środkowej Europie; projektu Karla Ferdinanda Langhansa, syna 

twórcy berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Obecnie także ośrodek działań kulturalnych; Mała 

Synagoga - wewnątrz Aron ha-kodesz. 

 

7. Kościół Św. Antoniego z Padwy – w kościele obrazy autorstwa Michaela Willmanna; od marca 2014 r.  Sanktuarium Jasnogórskiej Matki 

Kościoła – wrocławska „mała Jasna Góra”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Lüdecke


 

 

8. Pasaż Niepolda (Niepoldshof) , studio BWA.                                                                                                  

9. Spacer Promenadą Staromiejską (Bulwar Tadka Jasieńskiego) . 

10. Plac Jana Pawła II -  dawna Brama Mikołajska oraz neobarokowa Fontanna Alegoria Walki  i  Zwycięstwa. 

11. ul. Św. Mikołaja - Katedra Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy - dawny kościół św. Barbary (początkowo filialny  

kościół cmentarny Bazyliki Mniejszej pw. św. Elżbiety); jedna z najstarszych świątyń Wrocławia; legenda „Zegara Kluskowego”. 

SZLAKIEM ŻYDOWSKIEGO  WROCŁAWIA  

Poznaj z nami ponad 800-letnia historię Żydów we Wrocławiu. Zobacz gdzie mieszkali starozakonni i jak wyglądało ich codzienne życie. 

Spacerując po ulicach nadodrzańskiej metropolii poznasz historię miejsc nierozerwalnie związanych z rozwojem gminy żydowskiej, poznasz 

przełomowe momenty w historii ludności żydowskiej we Wrocławiu, odwiedzisz miejsca w których Żydzi modlili się, uczyli, handlowali. 

Zapraszamy na spacer szlakiem żydowskiego Wrocławia.  

 

Czas trwania : 3,5 godz. 

Miejsce spotkania : pl. Uniwersytecki  

Program spaceru:  

1. Początki osadnictwa żydowskiego – pl. Uniwersytecki, spacer ulicami Starego Miasta                          

w kierunku  pl. Solnego i pl. Bohaterów Getta 

2. Nowopowstająca XVIII- wieczna dzielnica żydowska  Nowa strefa osadnictwa 

żydowskiego, zlokalizowana w południowo-zachodnim fragmencie Starego Miasta,                

na obszarze pomiędzy korytami dwóch fos miejskich, w rejonie dzisiejszych ulic: 

Krupniczej, Włodkowica, św. Antoniego i Kazimierza Wielkiego oraz nieistniejącej już 

ulicy Złote Koło, a także w okolicach placu handlowego, zwanego niegdyś żydowskim,                

a obecnie placem Bohaterów Getta . Było to centrum żydowskiego Wrocławia.  

 

 



 

 

− Zajazdy żydowskie, w których mogli zatrzymywać się przybywający do miasta kupcy  

 Złoty Jelonek (ul. Kazimierza Wielkiego),  

 Szkoła Szermiercza (ul. Kazimierza Wielkiego) 

 Złote Koło (pl. Bohaterów Getta).  

 Pokoyhof (ul. św. Antoniego 2-4/ ul. Włodkowica 3) 

− XVIII wieczne bożnice prywatne i terytorialne 

− Szpitale żydowskie 

 

3. Rozwój Gminy Żydowskiej w XIX w. 

− Synagoga „Pod Białym Bocianem” dzieło najwybitniejszego śląskiego architekta Carl Ferdinand Langhansa, syna twórcy berlińskiej Bramy 

Brandenburskiej 

− Fundacje wielkiego filantropa Jonasa Fraenckela – Żydowskie Seminarium Teologiczne – najsłynniejsza żydowska instytucja XIX-wiecznego 

Wrocławia  

− Siedziba Wrocławskiej Gminy Żydowskiej, rytualna łaźnia   

− Synagoga Na Wygonie (ul. Łąkowa)  –  pomnik zburzonej synagogi zaprojektowanej przez Edwina Opplera      

                                    

Przy opcji zwiedzania autokarem lub meleksem możliwość odwiedzenia także :  
 

1. Muzeum Sztuki Cmentarnej – Stary Cmentarz Żydowski ( ul. Ślężna) 

 

2. Miejsca pamięci o Edycie Stein – błogosławionej,  patronce Europy 

 

(Rynek, ul. Kuźnicza, ul. Szewska, pl. Uniwersytecki, Most Uniwersytecki, ul. Dubois, ul. Myśliwska, ul. Poniatowskiego, Kościół Michała 

Archanioła z kaplicą Edyty Stein, ul. Prusa, ul. Nowowiejska). 

 

 



 

 

PROTESTANTYZM NA MAPIE WROCŁAWIA  

Wyrusz w podróż po protestanckiej historii Wrocławia ! Fascynujący świat protestantyzmu, bogato wpisany w historię miasta, jest na 

wyciągnięcie ręki. Spacer wiedzie oryginalnym szlakiem architektonicznych zabytków, ciekawostek znanych nielicznym i intrygujących losów 

postaci zasłużonych dla historii grodu nad Odrą. Oferujemy także poznanie smaku współczesnego, protestanckiego Wrocławia ! Poznaj 

prawdziwe zróżnicowanie religijne oraz wielowiekowe dziedzictwo stolicy Dolnego Śląska. 

 

Czas trwania :   2 godz. 

Miejsce spotkania: skwer przy pomniku Kryształowej Planety/ skrzyżowanie ulic Kazimierza 

Wielkiego oraz  św. Antoniego 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Kościół Ewangelicko - Augsburski Opatrzności Bożej - dawniej zwany  Kościołem Dworskim;  

uwagę zwracają organy  i mała empora zwana królewską. 

2. Kościół św. Krzysztofa -  dawniej kościół p.w.  Św. Marii Egipcjanki; obecnie w Kościele św. 

Krzysztofa odbywają się nabożeństwa dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, których 

językiem ojczystym jest język niemiecki. 

3. Katedra św. Marii Magdaleny -  obecnie kościół polskokatolicki; tu w 1523 r.  ks. dr Jan Hess 

poprowadził pierwsze ewangelickie nabożeństwo we Wrocławiu; tablica poświęcona reformacji; 

„Mostek Czarownic” - najwyżej położony most  Wrocławia 243 schody, 47 m. 

4. Dom Heinricha von Rybischa. 

5. Bazylika Mniejsza pw. Św. Elżbiety (Kościół Garnizonowy) - kościół przejęty przez 

ewangelików; historia zawalenia się hełmu wieży - „kara Boska” kontra „świadectwo szczególnej 

opieki Boga”;  najwyższa wieża widokowa. 

 

 

6. Pomnik Dietricha Bonhoeffera - niemieckiego księdza luterańskiego zaangażowanego na rzecz ekumenizmu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rybisch


 

 

7. Kościół pw. śś. Stanisława, Doroty i Wacława - ufundowany w 1351 r. dla zakonu franciszkanów z okazji ugody zawartej pomiędzy 

Kazimierzem Wielkim a cesarzem Karolem IV ;  ks. dr Jan  Hess prowadził tu dysputę w której wynikiem było wprowadzenie reformacji we 

Wrocławiu; w ołtarzu głównym ukazane męczeństwo św. Doroty. 

8. Uniwersytet Wrocławski - barokowy budynek dawnego kolegium jezuitów, ze 171 metrową fasadą budynku głównego; barokowe wnętrza               

tj.: Aula Leopoldina, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna z tarasem widokowym; pomnik - fontanna  Szermierza - legenda.  

9. Ostrów Tumski  – Katedra  św. Jana Chrzciciela - z wieżami które mają 91 m wysokości; obraz Matki Boskiej nazywany Madonną wrocławską 

( trik malarski); 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 życzenie możliwość wejścia na jedną z wież widokowych – Katedra Św. Marii Magdaleny, Bazylika Mniejsza pw. Św. Elżbiety lub Wieża 

Matematyczna 

KRASNALOWA TOLERANCJA 

Krasnale jako „ambasadorzy tolerancji”? Czemu nie! Rozsiane po całym mieście stały się już symbolem Wrocławia, wpisując się na stałe w jego 

krajobraz. Okazuje się że najmniejsi mieszkańcy miasta są nie tylko atrakcją turystyczną – ale mogą również uczyć i wychowywać. W ramach 

spaceru zapraszamy najmłodszych do poznania Dzielnicy Czterech Wyznań. Po zakończeniu spaceru możliwość zorganizowania warsztatów 

plastycznych. 

 

Czas trwania : 3 godz.  

Miejsce spotkania: skwer przy pomniku Kryształowej Planety/ skrzyżowanie ulic Kazimierza 

Wielkiego oraz  ulicy św. Antoniego 



 

 

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 wykonywania kar –  dziś miejsce spotkań! 

2. Ostrów Tumski  Ostrów Tumski  – Katedra  św. Jana Chrzciciela - 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 – zwiedzanie w sezonie wiosennym  i letnim. 

5. Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku – jedna z  największych i najstarszych świątyń 

Wrocławia  z całoroczną ruchomą szopką! 

6. Uniwersytet Wrocławski - barokowy budynek dawnego kolegium jezuitów, ze 171 metrową fasadą budynku głównego! Piękny kolumnowy 

portyk balkonowy nad wejściem głównym oraz  barokowe wnętrza tj.: Aula Leopoldina, Oratorium Marianum , Wieża Matematyczna                      

z tarasem widokowym! Pomnik – fontanna  Szermierz; historia wrocławskich studentów. 

7. Kościół Najświętszego Imienia Jezus ( Kościół Uniwersytecki) - najpiękniejszy barokowy kościół we Wrocławiu. 



 

 

8. Stare Jatki Miejskie - pomnik ku Czci Zwierząt Rzeźnych. 

9. Bazylika Mniejsza pw. św. Elżbiety - na życzenie wejście na taras widokowy. 

10. Wrocławskie krasnale - ich historia i dzieje. 

 

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.  

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.  

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

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

 

 

 



 

 

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 z 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 

wykonywania kar – 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 pw. 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 - barokowy budynek dawnego kolegium jezuitów, ze 171 metrową fasadą budynku głównego! Piękny kolumnowy 

portyk balkonowy nad wejściem głównym oraz  barokowe wnętrza tj.: Aula Leopoldina, Oratorium Marianum , Wieża Matematyczna                        

z tarasem widokowym! Pomnik – fontanna  Szermierz oraz związana z nim legenda.  

 



 

 

6. Kościół Najświętszego 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 Panny na Piasku - jedna z największych i najstarszych świątyń Wrocławia z całoroczną ruchomą szopką ! 

10. Ostrów Tumski – Katedra  św. Jana Chrzciciela - 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”. 

11. Katedra św. Marii Magdaleny - romański portal z XII w. pochodzący z nieistniejącego klasztoru na Ołbinie; najwyżej położony most                  

we Wrocławiu – „Mostek Czarownic; legendy „O mostku Czarownic” i „Dzwonie Grzesznika” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WROCŁAW SAKRALNY –  RÓŻNE WYZNANIA I EPOKI 

Poczuj duchową moc Wrocławia zaklętą w historycznych murach miejskich świątyń! Zapraszamy do spaceru obszarami o największym 

zagęszczeniu unikatowych, sakralnych zabytków. Należą do nich: Dzielnica Czterech Wyznań, rejon Rynku oraz Ostrów Tumski. Ta wyjątkowa 

wędrówka pozwala dotknąć świata kultury i religii katolickiej, prawosławnej, protestanckiej  oraz żydowskiej. Bogactwo zabytków, dzieł sztuki i 

miejskich legend zapiera dech w piersiach! 

Czas trwania:  3 godz.  

Miejsce spotkania:  skwer przy pomniku Kryształowej Planety/ skrzyżowanie ulicy Kazimierza 

Wielkiego z ulicą św. Antoniego. 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

 

1. Kościół Ewangelicko - Augsburski Opatrzności Bożej – dawniej zwany  Kościołem Dworskim;   

uwagę zwracają organy  i mała empora zwana królewską 

2. Kościół Św. Antoniego z Padwy - wcześniej we władaniu franciszkanów, elżbietanek,  salezjanów;             

od 1988 r. gospodarzami są sprowadzeni  z Jasnej Góry – Ojcowie Paulini; w kościele obrazy 

autorstwa Michaela Willmanna; od marca 2014 r. Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła – 

wrocławska „mała Jasna Góra”. 

3. Synagoga pod Białym Bocianem – jedna z dwóch czynnych do dziś wrocławskich synagog; 

jednocześnie jedna z nielicznych zachowanych klasycystycznych bożnic w Środkowej Europie. 

Zaprojektowana przez Karla Ferdinanda Langhansa, syna twórcy berlińskiej Bramy Brandenburskiej. 

Obecnie także ośrodek działań kulturalnych. 

4. Katedra Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy - dawny kościół św. Barbary (początkowo filialny kościół cmentarny 

Bazyliki Mniejszej pw. św.  Elżbiety) jedna z najstarszych świątyń Wrocławia; w  swej kilkusetletniej historii służył trzem wyznaniom — 

katolikom, protestantom, a obecnie prawosławnym. Dziś gotycki kościół kryje interesujące wnętrze z ikonostasem i ikonami autorstwa 

Nowosielskiego; legenda „Zegara Kluskowego”. 



 

 

5. Bazylika Mniejsza pw. św.  Elżbiety (Kościół Garnizonowy) – przejęcie kościoła przez ewangelików;  historia zawalenia się hełmu wieży - 

„kara Boska” kontra „świadectwo szczególnej opieki Boga”;  wieża widokowa. 

6. Kościół Najświętszego Imienia Jezus ( Kościół Uniwersytecki) – najpiękniejszy barokowy kościół Wrocławia; kopia Piety Michała Anioła 

7.Katedra św. Marii Magdaleny – tu w 1523 r.  ks. dr Jan Hess poprowadził tu pierwsze ewangelickie nabożeństwo we Wrocławiu;                        

tablica poświęcona reformacji; „Mostek Czarownic” - najwyżej położony most Wrocławia . 

8. Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku - jedna z  największych i najstarszych świątyń Wrocławia z całoroczną ruchomą szopką! 

9. Ostrów Tumski  – Katedra  św. Jana Chrzciciela - z wieżami które mają 91 m wysokości; obraz Matki Boskiej nazywany Madonną wrocławską 

( trik malarski); 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". 

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

fragmentów wrocławskich fortyfikacji; Baszta Niedźwiadka –  średniowieczna baszta.  

6. Uniwersytet  Wrocławski – tzw. zamek lewobrzeżny nazywany  także  „zamkiem cesarskim”;  na jego miejscu w czasach późniejszych 

wybudowano kościół i kolegium jezuickie stanowiące dzisiaj zabudowania Uniwersytetu Wrocławskiego. 

7. Bazylika Mniejsza pw. św. Elżbiety – gotycki kościół z  wieżą widokową; na życzenie wejście na platformę widokową. 

8. 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”. 

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

10. Spacer wzdłuż fosy miejskiej - Pomnik Bolesława Chrobrego. 

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 

wykonywania kar  – 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 fasadami; przed budynkiem  pomnik – fontanna nagiego Szermierza. 

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. Ostrów Tumski – Katedra  św. Jana Chrzciciela - 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. 

 

Trasa również w wersji wycieczki meleksem ( 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. 

 

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

 

 

 

 



 

 

KORONA WROCŁAWIA CZYLI WROCŁAW EKSTREMALNIE 

Zdobądź Koronę Wrocławia ! Oferujemy niezwykły spacer dla tych, którzy lubią przebywać z głową w chmurach. Wszak nie od dziś wiadomo, 

że z góry widać więcej. Zapraszamy do zdobycia najciekawszych wież wrocławskich świątyń, Uniwersytetu oraz punktu widokowego drapacza 

chmur Sky Tower ! Zobacz zapierające dech w piersiach, zróżnicowane panoramy miasta, widok na Ślężę i Karkonosze. Przyjrzyj się z wysokości 

tętniącemu życiem miastu. 

 

Czas trwania :  3,5 godz.  

Miejsce spotkania: do uzgodnienia 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Katedra św. Jana Chrzciciela – z wieżami ponad 91 m wysokości; wjazd windą  na wieżę katedry. 

2. Uniwersytet  Wrocławski  - Wieża Matematyczna. 

3. Bazylika Mniejsza pw. św. Elżbiety – gotycki kościół z wieżą widokową 90 m - wejście na platformę 

widokową. 

4. Katedra św. Marii Magdaleny – „Mostek Czarownic” najwyżej położony most Wrocławia. 

5. Sky Tower – najwyższy punkt widokowy Wrocławia; wjazd windą. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 wykonywania kar – 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 pw. św. Elżbiety ( Kościół Garnizonowy) - kościół z najwyższą wieżą widokową. 

 Legenda "O spadających wieżach Bazyliki"  

 Krasnoludki są na świecie!  Wejście do Podziemnego Świata Krasnali. 



 

 

 

4. Kamieniczki Jaś i Małgosia – dawne domki altarystów 

5. Stare Jatki Miejskie  - dawniej liczne zakłady rzeźnicze; Pomnik Ku Czci Zwierząt Rzeźnych 

6.  Uniwersytet Wrocławski - barokowy budynek dawnego kolegium jezuitów, ze 171 metrową fasadą budynku głównego! Piękny kolumnowy 

portyk balkonowy nad wejściem głównym  oraz  barokowe wnętrza tj.: Aula Leopoldina, 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 szopką! 

8. Ostrów Tumski  – Katedra  św. Jana Chrzciciela - 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" 

 

Na życzenie możliwość wejścia na jedną z wież widokowych – Katedra Św. Marii Magdaleny, Bazylika Mniejsza pw. Św. Elżbiety lub                          

Wieża Matematyczna. 

 

 

 

 



 

 

KAŻDY MAŁY CHWAT WEJDZIE DZIŚ W KRASNALI  ŚWIAT 

Jak powszechnie wiadomo krasnale z całego świata obrały sobie Wrocław za miejsce swojego zamieszkania. To tutaj, w pięknym mieście nad 

rzeką Odrą można spotkać już ponad 200 przedstawicieli tych przyjacielskich stworzeń. Zapraszamy do spotkania z najciekawszymi 

wrocławskimi krasnalami. Spotkaniu z każdym krasnalem towarzyszy opowieść o zakątku Wrocławia, w którym się znajduje. Wędrówka                    

z licencjonowanym przewodnikiem miejskim adresowana jest głównie do najmłodszych turystów. 
 

Czas trwania : 2- 3 godz.  

Miejsce spotkania: do uzgodnienia 

 

 

 

 

 

D O D A T K O W E  U S Ł U G I  N A  Ż Y C Z E N I E  

 

1. Przejazd  meleksem na trasie Dzielnica Czterech Wyznań - Stare Miasto – Ostrów Tumski – Hala Stulecia. 

2. Rejs po Odrze ( w tym także rejs „Wrocław nocą”) 

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, itp.). 

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



 

 

PODRÓŻ DO DOLNOŚLĄSKIEJ DOLINY PAŁACÓW I  OGRODÓW  

 

Żaden region w tej części Europy nie może równać się z Dolnym Śląskiem pod względem liczby zapierających dech w piersiach zamków                        

i pałaców! Niezwykła, malownicza architektura, cenne historyczne wnętrza, fascynujące opowieści towarzyszące ich powstaniu – wszystko to 

oferujemy naszym turystom. Serdecznie zapraszamy na urzekającą wycieczkę do serca Doliny Pałaców i Ogrodów! 

Czas trwania: 8 godz. 

Obiekty na trasie zwiedzania: 
1. 1. Pałac Wojanów - luksusowy kompleks usytuowany w dawnej dworskiej 

rezydencji z otaczającym go rozległym parkiem i terenami spacerowymi. 

Zwiedzanie wybranych obiektów i okolicy pałacu oraz spacer po romantycznym 

parku krajobrazowym. 

2. 2. Pałac w Łomnicy - XVII- wieczny pałac barokowy oddalony zaledwie                    

3 kilometry od pałacu Wojanów. Zwiedzanie wnętrza pałacowego                             

z przewodnikiem , spacer przepięknym parkiem z fosą, Dom Wdów – obecnie hotel 

i restauracja/ przerwa kawowa w  restauracji, zwiedzenie zespołu historycznych 

zabudowań folwarcznych. 

3. Pałac w Bukowcu  - XVI-wieczny pałac pełniący  dawniej funkcję dworu. 

Obecny klasycystyczny wygląd zawdzięcza renowacji z XIX wieku. Najbardziej okazałe pomieszczenie tzw. Kancelaria z bogatą 

sztukateryjną dekoracją sklepienia. Pałac otoczony rozległym parkiem krajobrazowym. 

4. Karpacz – malownicze miasteczko położone w Karkonoszach, u stóp Śnieżki (1602 m n.p.m.). Zwiedzanie zespołu miejskich zabudowań                   

z przełomu XIX i XX w., kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,  zespołu kościoła „Wang” - kościół ewangelicki z XIII w., cmentarz 

z murem oporowy;  strefa tzw. anomalii grawitacyjnej. 

 

Dodatkowe usługi na życzenie: 
1. Wycieczka rowerowa z przewodnikiem, malowniczą trasą Doliny Pałaców i Ogrodów. Wycieczka zakończona ogniskiem oraz pieczeniem 

kiełbasek. 

2. Wejście z przewodnikiem na Śnieżkę ( 1602 m.n.p.m) - najwyższy szczyt Karkonoszy. Rozrywka w Parku Linowym „Tarzan”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karkonosze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Śnieżka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia_Wang


 

 

ŚLADAMI TAJEMNIC KSIĘŻNEJ DAISY VON PLESS I ZAMKU KSIĄŻ  

Słynny książęcy ród Hochbergów za swoją siedzibę obrał Ziemię Wałbrzyską, na czele z zamkiem Książ. Jest to największy górski zamek na 

świecie, trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Położony wśród lasów i wzgórz, jest 

prawdziwą perłą Dolnego Śląska. Podróży do świata europejskiej arystokracji i olśniewających salonów patronuje księżna Daisy von Pless. Była to 

kobieta nieprzeciętnej urody i wielu tajemnic, które wciąż czekają na odkrycie. 

Czas trwania: 8 godz. 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Szczawno Zdrój - perła na mapie znakomitych dolnośląskich uzdrowisk. Zwiedzanie   zabytkowego  

kompleksu zabudowań zdrojowych oraz paru uzdrowiskowego, wizyta w Pijalni Wód Mineralnych  

2. Książ, Zamek Książ – jeden z największych zamków w Europie, trzeci pod względem wielkości               

w Polsce i największy na Dolnym Śląsku, nazywany „Perłą Śląska”. W czasach II wojny światowej  

zamierzano stworzyć w nim kolejną kwaterę wodza III Rzeszy. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem 

- przepiękne salony barokowe. Do wyboru różne trasy turystyczne. Tajemnica pięknej księżnej Daisy 

von Pless. 

3. Zamek Stary Książ –romantyczne zamkowe ruiny z 1797 roku, do których dotrzeć można głębokim 

na 80 metrów, leśnym wąwozem rzeki.  

4. Palmiarnia w Lubiechowie - jeden z najstarszych obiektów tego typu w Polsce należący do 

zabudować zamku Książ, wybudowany w latach 1911–1913 z polecenia Henryka XV von Pless.  

Zwiedzanie wnętrza palmiarni. 

 

Dodatkowe usługi na życzenie: 
1. Wycieczka piesza na pobliską górę Ślężę ( 718 m n.p.m). 

2. Wycieczka rowerowa okolice góry Ślęża ( 718 m n.p.m) oraz Sobótki. 

3. Zwiedzanie miasteczka Sobótka. 

4. Wycieczki zakończone ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Henryk_XV_Hochberg_książę_von_Pless


 

 

PODZIEMNY DOLNY ŚLĄSK –  ZAGADKA NIEWIDZIALNYCH MIAST  

 

Największa zagadka Dolnego Śląska – kilometry podziemnych sztolni, wielkie hale wydrążone w skałach, podziemne miasta ukryte głęboko pod 

ziemią. Pozostałość po gigantycznym i nigdy nie ukończonym militarnym projekcie III Rzeszy. Wciąż dokładnie nie wiadomo w jakim celu je 

stworzono i gdzie znajdują się wszystkie z nich. Dziś są doskonale przystosowane do zwiedzania i dostarczają niezapomnianych wrażeń turystom. 

 

Czas trwania: 8 godz. 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Walim, Podziemne Miasto "Riese" -  zwiedzanie z przewodnikiem kompleksu 

podziemnych korytarzy.  

2. Osówka, Podziemne Miasto "Osówka" -  zwiedzanie z przewodnikiem sieci 

podziemnych sztolni, w tym udostępnione zwiedzającym: wartownia strażnicza, 

imponujące hale, tajemnicze zawaliska i maskowania terenu dokonane w ostatnich 

dniach wojny. Rejs łodzią po podziemnych sztolniach. 

3. Kompleks Włodarz - największy z istniejących kompleksów. Zwiedzanie 

podziemnej sztolni liczącej 600 metrów. Możliwość dotarcia do zalanych odcinków 

za pomocą łodzi. Zwiedzanie naziemnej części obiektu, muzeum i eksponatów 

poświęconych historii projektu Riese. 

4. Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Gór Sowich; na szczycie  dawna 

wieża widokowa Otto von Bismarca  z której podziwiać można panoramę 

Karkonoszy, Masywu Śnieżnika i czeskich dolin. 

 

Dodatkowe usługi na życzenie: 
1. Możliwość zwiedzenia kolejnego kompleksu podziemi projektu Riese w Zamku Książ. 

2. Wycieczka piesza na górę Wielka Sowa zakończona ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek. 

3. Wycieczka rowerowa z Walimia do stóp Wielkiej Sowy.  

4. Przejazd zabytkową drezyną spalinową (możliwość wynajęcia drezyny ręcznej). 



 

 

KOŚCIOŁY POKOJU –  ŚWIATOWE DZIEDZICTWO  PIĘKNA  

 

Największe drewniane budowle sakralne w Europie. Od 2001 roku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wybudowane bez użycia 

jednego gwoździa, zachwycają unikatową architekturą i bogatymi zdobieniami. Świetnie zachowane i odrestaurowane kuszą swym wyjątkowym 

pięknem przyciągając co roku setki turystów! 

 

Czas trwania: 8 godz. 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Świdnica - zwiedzanie zabytkowej zabudowy Rynku i okolic - najatrakcyjniejszej pod tym 

względem na Dolnym Śląsku zaraz po Wrocławiu;  Katedra św. Wacława i Stanisława - 

najpiękniejsza katedra gotycka na Dolnym Śląsku, zabytkowy KOŚCIÓŁ POKOJU - ewangelicki 

kościół z XVII w. wykonany bez użycia gwoździ; bogato zdobione wnętrze. W 2001 roku obiekt 

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

2. Jawor - zwiedzanie wnętrza Kościoła Pokoju – bogate barokowe zdobienia. Obiekt wyróżnia się 

wysokimi walorami artystycznymi - malowidła, zdobienia, polichromie. Organizowane są tu 

cykliczne Jaworskie Koncerty Pokoju.  

3. Strzegom - zwiedzanie Bazyliki Świętych Apostołów Piotra i Pawła - jeden z największych 

kościołów na Dolnym Śląsku.  

4. Góra Ślęża ( 718 m n.p.m) – nazywana „Śląskim Olimpem”. W zamierzchłej przeszłości miejsce 

pogańskiego kultu słońca. Wejście na szczyt trasą rekreacyjną. U stóp góry miasteczko Sobótka. 

 

Dodatkowe usługi na życzenie: 

1. Wycieczka rowerowa okolice góry Ślęża ( 718 m n.p.m) oraz Sobótki; wycieczka zakończona ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. 

2. Zwiedzanie Sobótki - kościoła św. Jakuba i św. Anny, Muzeum Ślężańskie, szlak turystyczny w Ślężańskim Parku Krajobrazowym 

3. Zwiedzanie Jaworzyny Śląskiej - zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa - wystawy prezentujące historię motoryzacji, telekomunikacji, 

zabytkowych maszyn. Szczególną atrakcję stanowią zabytkowe parowozy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobótka_%28powiat_wrocławski%29


 

 

SZLAKIEM FORTÓW I GÓRSKICH TWIERDZ  

Zdobądź najważniejsze dolnośląskie twierdze! Kiedyś niedostępne i skryte za grubymi murami, dziś zapraszają turystów do swych sekretnych 

wnętrz. Zwiedzanie zabytkowych katakumb i podziemi, specjalne pokazy strzelania z historycznej broni, przepiękne górskie panoramy to tylko 

część atrakcji. Bogata historia Dolnego Śląska jest na wyciągnięcie ręki ! 

 

Czas trwania: 8 godz. 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

1. Twierdza Srebrna Góra -  jedna z największych tego typu obiektów  Europie, składająca się 

składa się z sześciu fortów i kilku bastionów. Zwiedzanie części naziemnej oraz podziemnych 

korytarzy.  

2. Twierdza Kłodzko - rozległy system obronny z przełomu XVII i XVIII wieku górujący nad 

Kłodzkiem, rozciągający się na powierzchni 30 m .Zwiedzanie części górnej oraz systemu 

podziemnych korytarzy o długości ok. 1km, wejście na punkt widokowy. 

3. Ząbkowice Śląskie –zwiedzanie dawnego miasteczka Frankenstein. Krzywa Wieża -  nazywana  

„śląską Pizą”; najwyższa krzywa wieża w Polsce. Zwiedzanie zabytkowej starówki miasta. 

 

 

 

 

Dodatkowe usługi na życzenie: 

 
1. Spływ pontonowy lub kajakowy – Przełom Bardzki  na Nysie Kłodzkiej -  jedno z najpiękniejszych miejsc na Dolnym Śląsku.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bastion


 

 

B I K E  C A F E  

Bike Cafe to wyraźny punkt na mapie wrocławskich lokali, położony  w sercu Dzielnicy Czterech Wyznań przy ulicy św. Antoniego. To tutaj 

krzyżują się szlaki wrocławskich rowerzystów i podróżników ze wszystkich stron świata. Wrocław nie od dziś stawia na rowery, jednak dopiero 

od niedawna cykliści mają swoje miejsce przygotowane specjalnie z myślą o nich. Osobom poszukującym chwili spokoju  i wytchnienia Bike 

Cafe proponuje przytulne wnętrza pozwalające na niczym niezmącone przyglądanie się życiu Dzielnicy Czterech Wyznań i korzystanie                        

z licznych inspiracji wokół. 

 

 

 

 

 bogate i różnorodne menu – energetyczne śniadania oraz lunche, potrawy 

wegetariańskie, ciepłe i zimne przekąski, ciasta i desery,  aromatyczną kawę, 

autorskie kompozycje herbat, zdrowe koktajle  

 produkty od regionalnych dostawców 

 dwie klimatyzowane sale – sala kawiarniana z częścią barową oraz sala łukowa 

wyposażona w sprzęt multimedialny do organizacji spotkań, eventów, wernisaży  

 wewnętrzna galeria otwartą dla artystów 

 zintegrowane z przestrzenią lokalu Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Jeśli macie Państwo własny „pomysł na Wrocław lub Dolny Śląsk” - skontaktujcie się z nami! 

Ułożymy program dostosowany do Państwa oczekiwań. 

 

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą na stronie: www.dzielnica4wyznan.info.pl 

 

 

 

 

 

 

 

UL. ŚW. ANTONIEGO 8 

50-073 WROCŁAW 

TEL: +48 71 346 15 34 

E-MAIL: it@dzielnica4wyznan.info.pl 

http://www.dzielnica4wyznan.info.pl/
mailto:it@dzielnica4wyznan.info.pl

