Wyjątkowy przewodnik
po WROCŁAWIU
Jak dobrze
zorganizować pobyt
dla dwojga i całej rodziny
Kiedy jechać
co zobaczyć
jakie atrakcje
na nas czeKają

Wielki
konkurs
„Dobrych raD”
i miasta
WrocłaW
z fantastycznymi
nagrodami!

Niezapomniany
wyjazd Wielki Rodzinny konkuRs
MiESięCzNiKa „DobRE RaDy”
i MiaSta WRoCłaW!

Fot.: materiały prasowe, zdjęcie na str. 87: shutterstock

Ś

miało można powiedzieć, że
Wrocław jest jednym z najpiękniejszych miast w naszym kraju.
Pełen wspaniałych zabytków
i nowoczesnych budowli stanowi wprost
wymarzone miejsce na urlop lub weekendowy wypad dla całej rodziny. Czekają
na nas tu wyjątkowe muzea i galerie, statki wycieczkowe, przepiękne parki i ogrody, a także mnóstwo restauracji i kafejek
z pyszną kuchnią…
W naszym wyjątkowym przewodniku
pokazujemy te najciekawsze atrakcje.
Planując wyjazd, warto też zajrzeć na
strony www.visitwroclaw.eu, a także
www.dolnyslask.travel.pl. Pamiętajmy,
że podczas tego wyjazdu można wykorzystać bon turystyczny. Wiele placówek
honoruje Kartę Dużej Rodziny, pytajcie
również o zniżki rodzinne i bilety łączone
do kilku atrakcji. Na przykład z biletem
do Panoramy Racławickiej zwiedzimy
bezpłatnie wystawy stałe w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu, Muzeum
Etnograficznym i Pawilonie Czterech
Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej.
Miasto można zwiedzać pieszo, rowerem miejskim albo meleksem, czyli niedużym elektrycznym busem, który zawiezie nas w najciekawsze turystycznie
miejsca (takie wycieczki organizują
m.in.: www.bestcitytours.pl, www.ekotur.
wroclaw.pl, www.getyourguide.pl).
Udanego wypoczynku
i do zobaczenia we Wrocławiu!
Redakcja „Dobrych Rad”

Weź udział w naszej zabawie i wygraj rodzinny wyjazd do Wrocławia
oraz inne atrakcyjne nagrody, które umilą twój pobyt w tym mieście!
aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę www.kobieta.pl,
na której jest dostępny formularz zgłoszeniowy, i odpowiedzieć na pytanie:

Jakie miejsce chciałabyś odwiedzić
we Wrocławiu i dlaczego?
Dla autorów najciekawszych wypowiedzi mamy atrakcyjne nagrody:
● 2 vouchery dla czteroosobowej rodziny na pobyt weekendowy
w art Hotelu, każdy o wartości 1800 zł (Junior Suite, www.arthotel.pl/pokoje).

● 1 voucher dla 2 osób na pobyt weekendowy w art Hotelu o wartości
990 zł (pokój Superior, www.arthotel.pl/pokoje).

● 10 kart podarunkowych na zakupy w centrum handlowym
Magnolia Park, o wartości 500 zł każda.
● 10 zestawów upominków od miasta Wrocław o wartości 200 zł każdy.

Karty podarunKowe

Vouchery
na pobyt
w hotelu
Zestawy
upominKów

konkurs trwa od 6 do 27 kwietnia 2022 r.
Regulamin dostępny jest na stronie www.kobieta.pl
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Panorama

dowę centrum. Wieżę w barokowym stylu
wybudowano w 1737 roku. Na początku
działało w niej Obserwatorium Astronomiczne. Jeszcze dziś, wchodząc na szczyt
po marmurowych Schodach Cesarskich,
zobaczymy na kolejnych poziomach instrumenty astronomiczne z różnych epok i kolekcję zegarów słonecznych.
Wyobraźnię mieszkańców Wrocławia i turystów rozpala Mostek Pokutnic. Ta murowana kładka łącząca dwie wieże kościoła
św. Marii Magdaleny nazywana jest także
Mostkiem Czarownic. I kiedy będziemy
z niej podziwiali Rynek, Ratusz, a w oddali
Ostrów Tumski i most Rędziński, posłuchajmy legendy o młodej dziewczynie, Tekli.
Żyła kilkaset lat temu i czas spędzała na
zabawach. Nie chciała pracować ani wyjść
za mąż, co wtedy było nie do pomyślenia.
Rozgoryczony ojciec przeklął córkę,
a mroczne moce uwięziły Teklę na mostku.
Odtąd dziewczyna musiała bezustannie go
zamiatać. Ulitowała się nad nią mała czarownica, która sprawiła, że klątwa została
zdjęta i Tekla mogła opuścić mostek.

nie tylko Racławicka
Jednym z symboli Wrocławia jest monumentalny
obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami.
Ale nie tylko tę panoramę warto tutaj podziwiać.
Z punktów widokowych zobaczymy całe miasto
jak na dłoni. Pięknie prezentuje się on także
z pokładu statku wycieczkowego i z kolejki linowej.

Taras na Wieży
Matematycznej wznosi
się na wysokości 42 m
i udekorowany jest
barokowymi rzeźbami.

Wspaniałe plenery
z poziomu nieba
Jednym z takich punktów jest wieża archikatedry św. Jana Chrzciciela na Ostrowie
Tumskim. Udostępniona jest turystom od
czerwca do września. Przy okazji warto
obejrzeć monumentalne wnętrza katedry.
Robią niesamowite wrażenie. Wzrok przykuwa także srebrny ołtarz biskupa Jerina
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O Mostku
Pokutnic
krążą
fascynujące
legendy.

z 1591 roku. Odrestaurowany wrócił do
prezbiterium w roku 2019. Na platformę
widokową na wieży północnej możemy
wjechać windą. Z wysokości 60 metrów
będziemy podziwiać malownicze uliczki
Ostrowa Tumskiego, wijącą się w dole
rzekę, nadodrzańskie bulwary i soczystą
zieleń Ogrodu Botanicznego.
Z tym niesamowitym widokiem konkuruje
panorama, która rozpościera się z wieży
kościoła św. Elżbiety. Sama świątynia pochodząca z XIV wieku wyróżnia się monumentalną bryłą i oryginalnym dachem. Jej
wieża w dawnych czasach wraz z meta-

lowym hełmem miała ponad 130 metrów.
Była najwyższą wieżą na Śląsku i należała do najwyższych w Europie. Obecnie ma
91 metrów, a taras widokowy znajduje się
75 metrów nad ziemią. Aby się na niego
dostać, trzeba pokonać 300 schodów.
Tutaj nie ma windy. Ale nagrodą za wysiłek
będzie zapierający dech w piersiach
staromiejski pejzaż rozciągający się pod
naszymi stopami.
Kolejnym niezwykłym miejscem jest Wieża
Matematyczna, która jest częścią gmachu
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zobaczymy
z niej Wyspę Słodową, Stare Miasto i zabu-

Fot.: adobestock.com, istock.com, materiały prasowe
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pacerując po Starym Mieście,
można zachwycać się co krok: tu
kolorowa fasada zabytkowej kamienicy, tam kościół z przepięknymi ornamentami wykutymi w kamieniu.
Attyka, wykusz, wieżyczka... Wrocław
funduje nam wyjątkową lekcję architektury, zwłaszcza że mamy tu zabytki w stylu
romańskim, gotyckim, renesansowym,
barokowym. Warto zerkać też pod nogi,
bo na chodnikach przycupnęły krasnale.
Weszły również na sklepowe witryny, fontanny, ławeczki... słowem wszędzie, gdzie
tylko się dało. Na miasto można też spojrzeć z innej perspektywy, a mianowicie
z góry, bo do wyboru mamy tutaj kilka
punktów widokowych.

Pod szklanym
dachem
Wrocław to nie tylko liczące wiele wieków
zabytki. Miasto idzie z duchem czasu
i może pochwalić się współczesnymi perełkami architektury jak Sky Tower, który ma
aż 212 metrów wysokości. Punkt widokowy
znajduje się na 49. piętrze. Okolica widziana z tej wysokości robi nieprawdopodobne
wrażenie. Zza przeszklonych okien oprócz
miejskiej panoramy widać Śnieżkę, Chełmiec i Ślężę. Wrocławianie mówią, że najpiękniejsze widoki są o zachodzie słońca.
Kolejnym nowoczesnym gmachem, choć
już nie tak wysokim, jest Concordia Design.
Taras widokowy mieści się pod szklanym
dachem. Stąd rozpościera się widok na
Ossolineum, gmach główny Uniwersytetu
Wrocławskiego, Halę Targową. W słońcu
srebrzy się rzeźba Nawa na Wyspie Daliowej. Taras ma powierzchnię 600 metrów
kwadratowych i zdobi go największa zielona ściana w Polsce, utkana z 10 tys. roślin.
Niespodzianką dla zwiedzających Wrocław
jest kolej gondolowa Polinka. Zamiast
w górach kursuje nad Odrą między kampusami Politechniki Wrocławskiej, wożąc
studentów na zajęcia. Stała się też kolejną
turystyczną atrakcją miasta, na które można spojrzeć z innej perspektywy. Oprócz
pięknych widoków Polinka zapewnia szybki transport z Hydropolis do ZOO, Hali Stulecia czy fontanny multimedialnej.

Z katedry św. Jana widać
Odrę i archipelag.

Miasto widziane
od strony wody
Wspaniałym sposobem na zwiedzanie
miasta jest wycieczka statkiem (www.
statekpasazerski.pl) lub katamaranem
(www.katamaran-wroclaw.pl). Wrocław
z perspektywy wody wygląda wprost
bajecznie. Czy może być coś przyjemniejszego w gorący dzień niż podziwianie
miasta z pokładu, kiedy muska nas i chłodzi delikatny wietrzyk? Do wyboru mamy
trasy różnej długości. Możemy także
wybrać się na wycieczkę wieczorem,
żeby podziwiać zachód słońca albo nocną iluminację Wrocławia. Statki pasażerskie kursują cały rok z Przystani Kardynalskiej na Wyspie Piasek. Dopłyniemy
nimi do ZOO, podziwiając po drodze
neorenesansowy budynek Muzeum Narodowego, most Pokoju, modernistyczną
siedzibę Urzędu Wojewódzkiego, zabytkową Wieżę Ciśnień. Przy ZOO możemy
wysiąść albo wrócić do centrum.

Kolej
gondolowa
Polinka to
ruchomy punkt
widokowy.

Sky Tower
(www.galeria.
skytower.pl)
to jedyny
drapacz chmur
w mieście.
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Miasto
na dziko

Baśniowy ogród
na ostrowie tumskim

Wspaniałe parki, ogrody
i fantastyczne zoo to kolejne
atrakcje warte odwiedzenia.
Bo Wrocław kocha naturę i jest
z niej naprawdę dumy. Znajdziemy
tutaj też miejsca bardziej dzikie,
które najlepiej zwiedzać, płynąc
kajakiem albo pontonem.

W samym sercu miasta, kilka
kroków od katedry św. Jana
Chrzciciela, znajduje się oaza
zieleni i spokoju. Ogród Botaniczny, bo o nim mowa, powstał w 1811 roku. Ulokowany
na powierzchni 7,5 hektara
pyszni się kolekcją 12 tysięcy
roślin niemal z całego świata.
Ogród utkany jest z oszałamiających kolorów i krajobrazów, które zmieniają się co
kilkanaście kroków: kwiatowe
kobierce, stawy z liliami, pergole z różami, mostki, fontanny. Przy jednej ze ścieżek rośnie gunnera olbrzymia, która
zadziwia i zachwyca wszyst-

W zoo godzinami
można obserwować
życie zwierząt.

kich wielkością swoich liści.
W szklarniach zobaczymy
imponującą kolekcję kaktusów i sukulentów.
W Ogrodzie Botanicznym organizowane jest wiele wydarzeń: są spotkania tematyczne dla pasjonatów roślin
ozdobnych, Wrocławski Festiwal Magnolii, Hortensjowy
Zawrót Głowy, Dzień Pszczoły, podczas którego promuje
się rośliny miododajne, i Dolnośląski Festiwal Dyni. Spośród rosnących tu drzew
27 uznano za pomniki przyrody: dęby, cisy, miłorzęby,
buki i platany.

Grabowy labirynt
w Parku na brochowie
Opisując wrocławski ogród
zoologiczny, musimy użyć
przedrostka „naj” i to wiele
razy. Po pierwsze, dlatego, że
jest to najstarsze tego typu
miejsce w naszym kraju. Jego
historia sięga 1865 roku. Po
drugie – największe. Po trzecie
– ma najwięcej, bo aż 12, pawilonów tematycznych, m.in.:
Afrykarium, Krokodylarnię, Pawilon Madagaskar, Pawilon
Małp Człekokształtnych, Ptaszarnię, Pawilon Sahara, Słoniarnię czy Terrarium ze „Smokami Indonezji” i Motylarnię.
Poza tym ZOO Wrocław to miks
tradycji z nowoczesnością.
Obok siebie stoją zabytkowe
budynki z XIX wieku i całkiem
nowoczesne. Brama wejściowa była inspirowana Bramą
Brandenburską w Berlinie.
Tutaj cały świat mamy w zasięgu ręki. Poznamy faunę i florę
wszystkich kontynentów. Na
przykład wizyta w Afrykarium
przeniesie nas na Czarny Ląd.
Spojrzymy prosto w oczy rekinowi, który pływa w olbrzymim
akwarium, i hipopotamowi,
jednemu z najgroźniejszych
zwierząt kontynentu. Będziemy
zaskoczeni, z jak wielką gracją
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ten potężny ssak porusza się
w wodzie. Oprócz tego w Afrykarium są akwaria z tysiącami
ryb, żółwi morskich i płaszczek.
Zobaczymy, jak wygląda życie
w dżungli nad rzeką Kongo,
która jest królestwem ogromnych manatów i krokodyli.
Z kolei w Terrarium mieszkają
gady i płazy, na przykład warany z Komodo czy liściołaz
straszliwy. Ta mała kolorowa
żabka z Ameryki Południowej
pokryta jest trującym śluzem.
W Terytorium Panter schronienie znalazły dwa zagrożone
gatunki z Azji: pantery śnieżne
i mgliste. Niewiele ogrodów
zoologicznych może pochwalić
się takimi okazami.
Wilcza Ostoja wiernie oddaje
warunki życia tych drapieżników, a ścieżka dla zwiedzających wtapia się w otoczenie.
Tutaj naprawdę poczujemy się
jak w leśnej głuszy.
Ranczo i Dziedziniec Zwierzęcy powstały z myślą o najmłodszych. Tutaj zobaczymy,
jak żyją zwierzęta gospodarskie, które można pogłaskać.
Najmłodsi mogą się przejechać na kucykach. Małpiarnia
istnieje już od 150 lat i miała

swoich rozpoznawalnych lokatorów. Na przełomie XIX i XX
wieku była to gorylica Pussi,
a po wojnie para orangutanów
Cato i Romeo. Dzisiaj goście
lubią obserwować figle makaków czubatych. Sami również
stają się obiektem zainteresowania. Wyjce czarne, przesia-

Położona na obrzeżach Wrocławia dzielnica Brochów może
się pochwalić najstarszym, założonym już w średniowieczu
parkiem. Płynie tu Brochówka,
są stawy z liliami. Park kusi też
grabowym labiryntem. Spacer
po nim to zabawa ze szczyptą
adrenaliny. Wędrując wąskimi
alejkami, co chwilę natrafiamy
na ścianę zieleni. Trzeba zawra-

dując na gałęziach tuż nad
głowami zwiedzających, bacznie przyglądają się ludziom.
Pawilon „Klimat, Ludzie, Zwierzęta” pełen jest multimediów.
Dowiemy się tutaj wszystkiego
o zmianach klimatycznych
i weźmiemy udział w ciekawych grach edukacyjnych.

W japońskim stylu

cać i główkować, jak dotrzeć
do serca labiryntu. Drogę
wskazuje drzewo górujące nad
szpalerem równo przyciętych
grabów. Kiedy uda się nam
pokonać tę łamigłówkę, pozostaje jeszcze droga powrotna.
Wtajemniczeni mówią, że najlepiej skręcać tylko w prawą
albo tylko lewą stronę. Czy tak
jest? Przekonajmy się sami.

Fascynujący wodny świat

W Parku Szczytnickim niedaleko Hali Stulecia i Fontanny
Multimedialnej znajduje się Ogród Japoński. Choć niewielki,
urzeka urodą. Zaprojektowano go zgodnie z regułami tworzenia tradycyjnych orientalnych ogrodów. Jest pełen symboli i znaczeń. Na przykład wartko płynąca kaskada nazywana jest męską, druga, z wolno płynącą wodą – żeńską.
Obie wpadają do stawu pełnego kolorowych ryb. Jego dwa
brzegi spina ozdobny most zwieńczony dachem wygiętym
w charakterystyczny sposób. W tym miejsccu można się
poczuć jak w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Podróż do Prehistorii

Hydropolis w całości poświęcone jest wodzie. Mieści się
w zabytkowym XIX-wiecznym neogotyckim podziemnym
zbiorniku, w którym dawniej gromadzono wodę pitną.
Wystawa podzielona jest na 9 stref tematycznych, które
pokazują, jak wielkie znaczenie dla człowieka i życia
na Ziemi ma woda. Jedno z pomieszczeń wyposażone
jest w ekran 360 stopni, o długości 60 metrów, na którym
możemy zobaczyć, skąd woda wzięła się naszej planecie.
Przed wejściem do Hydropolis stoi kolejny „cud techniki”:
46,5-metrowa drukarka wodna, która wyczarowuje
ozdobne kurtyny z H²O.

W Odra Centrum
dowiemy się, kiedy
są organizowane
spływy kajakowe.

kajakiem i Pontonem
Fot.: istock.com, materiały prasowe

NajsłyNNiejsze zOO w POlsce

Drewniany mostek przerzucony
nad jednym z wielu stawów
w Ogrodzie Botanicznym prezentuje
się bardzo malowniczo.

odra Centrum to nowoczesny budynek na rzece
i ośrodek edukacyjno-kulturalny, w którym dowiemy się wiele na temat ekologii i ochrony
środowiska. Stąd też wyruszają spływy kajakowe. Wiosłując
po rzece, będziemy podziwiać
architekturę miasta, a mosty

z tej perspektywy wydają się
niezwykle monumentalne.
Przystań Jarnołtów organizuje z kolei spływy pontonami po Bystrzycy, która meandruje wśród lasów i łąk
w obszarze chronionym Natura
2000. Przystań znajduje się
20 minut autem od centrum.

Niezwykłe okazy, takie jak
szkielet płetwala błękitnego,
największego zwierzęcia
w dziejach Ziemi, obejrzymy
w Muzeum Przyrodniczym.
Wśród eksponatów jest też
czaszka tura, który był
przodkiem krowy, jajo mamutaka oraz jedyny w kraju

okaz wilka workowatego
z Tasmanii. Zadziwia szkielet
jelenia olbrzymiego z imponującym porożem o rozpiętości 2,5 metra. Wędrując po
muzealnych salach, poznamy dzieje Ziemi. Dzieci będą
zachwycone wizytą tutaj,
sporo się przy tym nauczą.

informacje Praktyczne
● Ceny biletów wstępu, godziny otwarcia czy plan
dojazdu znajdziemy na stronach: www.zoo.wroclaw.pl,
www.ogrod-japonski.wroclaw.pl, www.hydropolis.pl,
www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl,
www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl,
www.onwater.pl/odra-centrum, www.rafting-wroclaw.pl
(Przystań Jarnołtów).
● Można skorzystać z biletów rodzinnych i zniżkowych
z Kartą Dużej Rodziny. Pytajmy też o bilety łączone
np. do ZOO, Hydropolis i Aquaparku – wychodzi taniej.
DoBre raDy 05/2022

93

wrocław w Dobrych Radach

Po prostu

palce
lizać

Śniadaniowo
Wielkie zagłębie kafejek, barów, restauracji znajduje się
przy ulicach Pawła Włodkowica
i św. Antoniego. To przeuroczy
zakątek miasta niedaleko fosy
miejskiej i biegnącej wzdłuż
niej malowniczej Promenady
Staromiejskiej. Blisko jest stąd
do Narodowego Forum Muzyki,
a przy samej Włodkowica możemy obejrzeć Synagogę pod
Białym Bocianem. Ta część
Wrocławia jest wprost wymarzona na poranny spacer połączony z pysznym śniadaniem.
Bułka z masłem ulokowała
się w starej kamienicy na parterze, piętrze i w bajecznie pięknym ogrodzie. Ściana porośnięta bluszczem, paprocie,
drewniane stoliki i dekoracyjne
kwiaty ze szkła tworzą klimat
tego miejsca. Siedząc pod parasolem z drzew, słuchając
śpiewu ptaków, możemy się
delektować śniadaniem, np.
polskim z białymi kiełbaskami
i twarogiem czy amerykańskim
z grillowanymi frankfurterkami
(www.facebook.com/bulkazmaslemwroclaw).
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Charlotte ChleB i wino
to miejsce, w którym poczujemy się jak w Paryżu. Na śniadanie można tu zamówić
świeże croissanty, słodkie makaroniki, zestaw słoiczków wypełnionych białą i mleczną
czekoladą oraz konfiturami
z truskawek albo pomarańczy.
A do tego kieliszek musującego wina z Doliny Loary... Nietypowo? Na pewno, ale wyjazdy
turystyczne są również po to,
żeby odkrywać nowe smaki
i przełamywać codzienną rutynę. Charlotte znajduje się w Pasażu Pokoyhof (www.bistrocharlotte.pl).
PoChleBna to połączenie
dobrego smaku, zdrowego trybu życia i lokalnych składników. Tutaj bezglutenowe naleśniki smaży się na oleju kokosowym i podaje z nasionami
chia. Każda receptura konsultowana jest z dietetykiem. Już
od progu unosi się cudowny
zapach świeżego pieczywa
wypiekanego na miejscu, według starych receptur. Taki
chleb w połączeniu z jajecznicą z ekologicznych jaj to duet,
dzięki któremu będziemy mieli

W tym mieście co krok mijamy jakiś
lokal gastronomiczny z pyszną
kuchnią. W naszym przewodniku
nie sposób opisać wszystkich
restauracji, barów i kawiarni. Wybraliśmy
więc miejsca kultowe, cieszące się
szczególną popularnością wśród
mieszkańców Wrocławia, oraz te
bardziej niezwykłe. Zapraszamy
na wyjątkowo apetyczną przechadzkę.

W tygodniu w Barze
Karavan serwowane są
rozmaite zestawy na lunch.

Ogród w Bułce
z Masłem to
idealne miejsce,
by nabrać sił
przed zwiedzaniem
miasta.

mnóstwo sił na zwiedzanie
(www.pochlebna.pl).
Dinette Cafe Deli mieści
się na Starym Mieście przy ulicy Odrzańskiej. Wnętrze zainspirowane wzornictwem z lat
50. często jest pokazywane
w magazynach o architekturze.
Serwuje się tutaj m.in. przepyszne kanapki z hummusem,
miętą i awokado, przeróżne
omlety i gofry z jajkiem i boczkiem (www.dinette.pl).
folgujemy u zbiegu ulic
Kniaziewicza i Dąbrowskiego
oferuje gotowe zestawy lun-

Obiadowo

chowe: wege, mięsne albo
keto. Inne w różnych dniach
tygodnia. Zestawy możemy
zapakować i zabrać na piknik
na trawie, na przykład na
Wzgórzu Partyzantów, do którego dojdziemy w zaledwie
7 minut. Możemy także pójść
do parku Staromiejskiego, który jest nieco dalej. Albo zjeść
na miejscu, zwłaszcza że do
zestawu śniadaniowego podają tu również ciastko, i bez końca możemy dolewać sobie
kawy przelewowej (www.facebook.com/folgujemy).

Fot.: shutterstock.com, materiały prasowe

Kawiarniane ogródki
we Wrocławiu zapraszają
na chwilę relaksu.

Uroku Mleczarni dodaje ogródek
w podwórku Synagogi Pod Białym Bocianem.

Dania mięsne, wegetariańskie,
kuchnia lokalna, tradycyjna, ze
świata... We Wrocławiu mamy
to wszystko do wyboru, do koloru i naprawdę smacznie.
Art restAurAcjA znajduje
się w Art Hotelu przy ulicy Kiełbaśniczej, w XVI-wiecznej,
renesansowej kamienicy. Zjemy tu głównie dania kuchni
polskiej przyrządzone z regionalnych produktów. Restauracja jest członkiem Europejskiej
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i dba, by było
tradycyjnie. Tylko tu można
spróbować kłodzkiego pstrąga
(na specjalne zamówienie).
W karcie są też dania inspirowane recepturami sprzed
100 lat (www.artrestauracja.pl).
resto BAr i stAcjA
DiZAjN to restauracja oraz
galeria sztuki w jednym. Mieści
się w budynku Dworca Świebodzkiego w ścisłym centrum.
Zamówimy tutaj gotowe dania
lunchowe (www.restobar.stacjadizajn.pl).

śmienite przekąski: talerze
serów, wędlin, oliwki, włoskie
grissini, grillowane papryczki
czy bagietkę z pastą z suszonych pomidorów lub łososia
(www.winnicanasolnym.pl).
KLuboK aWiarNia
mLeCzarNia to popularne
miejsce spotkań. Przyciąga
miłośników klimatycznych, nastrojowych wnętrz, których
urzekają pokryte patyną meble
i stara ręczna pompa wmurowana na środku lokalu. Mleczarnia to miejsce koncertów,
seansów filmowych, wieczorów kabaretowych i tanecznych. Zjemy tu burgery, tortille,
pierogi i zupy (www.mleczarnia.wroclaw.pl).
BAr KArAvAN jest bardzo
klimat ycznym miejscem
w Dzielnicy Czterech Wyznań,
w którym możemy zjeść coś na
Przełam
Lody to
słodkie
i klimatyczne
miejsce.

PiZZAtoPiA jest kolejnym
apetycznym miejscem, w którym możemy skomponować
własną pizzę z dowolnych
składników, w jednej cenie. Sekretem Pizzatopii jest autorskie,
długo dojrzewające ciasto
z najlepszych mąk, które po
upieczeniu jest puszyste
w środku i chrupiące na brzegach (www.pizzatopia.com).
Niezły dym jest królestwem
pizzy typu napolitana, przyrządzanej według tradycyjnego
przepisu i wypiekanej w szamotowym piecu opalanym
drewnem, rozgrzanym do temperatury 500 st. C. Dzięki
otwartej kuchni możemy zobaczyć, jak nasza pizza jest przygotowywana (www.facebook.
com/niezlydym).
WiNNiCa Na SoLNym to kolejne wyjątkowe miejsce na
kulinarnej mapie Wrocławia.
Jest połączeniem winiarni
i sklepu z winami. Znajduje się
na placu Solnym w stylowej
kamienicy z XVI wieku, z przepięknym kameralnym patio. Do
wina można zamówić tu wy-

Lodowo
Jakie lody są najlepsze? Oczywiście rzemieślnicze, z naturalnych składników. Wrocław
może się pochwalić wieloma
miejscami, w których serwuje
się takie smakołyki. Jedne działają od dziesięcioleci, inne
otwarto niedawno, ale już podbiły serca (i podniebienia)
mieszkańców i turystów.
Przełam Lody Cafe to
nowe, słodkie miejsce przy
ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
w okolicy ZOO, Hali Stulecia
i pergoli. Lody kupimy w okienku na wynos, zjemy w środku
w kafejce albo w klimatycznym
ogródku. Serwują tutaj także
przepyszne ciasta i kawę (Facebook: Przełam Lody Cafe).

szybko: burgery, ciabatty czy
naleśniki (www.krvn.pl).
Vega bar WegańSKi, który
znajdziemy tuż przy Ratuszu,
jest jednym z najstarszych barów wegetariańskich. Wszystkie dania przyrządzane są wyłącznie ze świeżych warzyw
i owoców, kasz, orzechów, nasion oraz ziół. Zaskakuje wnętrze, w którym ściany ozdobiono fragmentami star ych
meblościanek na wysoki połysk (www.barvega.pl).
WoosABi przyciąga wielbicieli kuchni azjatyckiej i fusion. Panuje tutaj prawdziwie
wakacyjny klimat. W wypełnionych zielenią wnętrzach
oraz na zacisznym patio można się wspaniale zrelaksować
w ciągu dnia. Zjemy tu azjatyckie burgery i sycące zupy
(www.woosabi.pl).
Lody N'ice mrożone
są ciekłym azotem.

KraSNoLód choć nie leży na
typowej turystycznej trasie, to
przyciąga tłumy. Rozpoznamy
to miejsce z daleka po wijącej
się przed nim kolejce. Warto
w niej stanąć, bo tylko tu spróbujemy piwnego sorbetu czy
orzeźwiającego sorbetu warzywnego (www.krasnolod.pl).
roma to kultowa lodziarnia,
która działa od 1946 roku na
skraju Nadodrza. Gałki lodów
podają tu ogromne, a smaki nie zmieniają się od lat
(www.lodyroma.pl)
N'iCe Cream faCtory przy
ulicy Kuźniczej na Starym Mieście serwuje lody mrożone
ciekłym azotem o temperaturze -196 st. C. Proces przyrządzania deseru jest widowiskowy (www.nicecream.pl).
DoBre raDy 05/2022
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Niezwykła
instalacja
„Nawa” na
Wyspie
Daliowej.

Podwórka rozświetlone neonami, grające fontanny, parowóz
pędzący po szynach prosto do nieba… takie rzeczy to tylko
we Wrocławiu. Miasto cudownie zaskakuje na każdym kroku.
Muzea nie z tej zieMi
Czy można chodzić po suficie
albo zobaczyć fatamorganę,
ale nie na pustyni, tylko w samym środku miasta? Owszem,
to możliwe w Muzeum iluzji na
Wyspie Piasek. Miejsce to intryguje licznymi wynalazkami,
a sztuka spotyka się tutaj
z „magią” i nauką. Ponad
70 eksponatów zebrano
w trzech ogromnych salach.
Urządzenia złożone z luster
i soczewek, obrazy, które sprawiają wrażenie, jakby się ruszały, pryzmaty, pomieszczenia,
w których „się zmniejszamy”...
Możemy poczuć się zaskoczeni, oszołomieni, nawet lekko
zmieszani tym, że daliśmy się
wyprowadzić w pole zmysłom.
Jednocześnie to fascynujące
doświadczenie. Z tej zabawy
będą zadowoleni rodzice i dzieci (www.muzeumiluzjiwr.pl).
Ciekawym miejscem jest też
M u z e u m Ws p ó ł c z e s n e
Wrocław, które mieści się
w schronie przeciwlotniczym
z 1942 roku przy placu Strze96 DOBRE RADY 05/2022

gomskim. Obok znajduje się
„Pociąg do nieba”. To imponująca rozmiarami instalacja, na
którą składają się oryginalne
tory i ważący 74 tony parowóz
z czasów II wojny. Ustawiony
pionowo, wygląda jak kosmiczna rakieta szykująca
się na podbój przestworzy
(www.muzeumwspolczesne.
pl/mww).
Wrocław może się poszczycić
jedynym w Polsce Muzeum
architektury. Mieści się ono
we wnętrzach klasztoru pobernardyńskiego z przełomu
XV i XVI wieku. Muzeum ma
w swoich zbiorach ok. 25 tysięcy eksponatów. Są tutaj
m.in. detale architektoniczne,
plany, mapy, rysunki, szkice,
modele. Dzięki wizycie w muzeum zobaczymy, jak miasto
wyglądało w czasach wczesnego średniowiecza, jak się
rozwijało na przestrzeni wieków i jakie wspaniałe rzeczy
tworzyli mieszkający tu rzemieślnicy (www.ma.wroc.pl).

Do świata filmu zaprasza
MovieGate – Galeria Sztuki
Filmowej. Nie tylko oryginalne rekwizyty z Hollywood robią wrażenie. Również samo
miejsce jest niezwykłe, bowiem muzeum rozlokowało
się w 60 pomieszczeniach
schronu z II wojny światowej,
6 metrów pod ziemią! Fani
Harry’ego Pottera mogą stanąć oko w oko z pająkiem
Aragogiem. Zadowoleni będą
też miłośnicy serii z superbohaterami z Marvel Studio, bo
Dziwny
jest ten
świat
w Muzeum
Iluzji.

O splendorze miasta świadczy
także tzw. mała architektura,
jak rzeźby czy fontanny. Wrocław również pod tym względem jest wyjątkowy. Podczas
spaceru po mieście nie raz i nie
dwa zatrzymamy się, żeby sfotografować kolejną niezwykłą
instalację, jak choćby tę na
skrzyżowaniu ulic Świdnickiej
i Piłsudskiego. Kilkanaście postaci naturalnej wielkości
„wchodzi” i „wychodzi” spod
chodnika. Ten pomnik Anonimowego Przechodnia zajmuje wysokie miejsca w plebiscytach dotyczących architektury
miejskiej i designu. Trafił też na
listę 15 najpiękniejszych miejsc
w Polsce według magazynu
„Newsweek”, a amerykański

Budowa fontanny
mulimedialnej
kosztowała
12 milionów
złotych, a pokazy,
które można tu
zobaczyć,
to wyjątkowa uczta
dla zmysłów.

tylko tu można zobaczyć oryginalną tarczę Kapitana Ameryki z 1990 roku. Są rekwizyty
z serii o agencie 007, fragment
oryginalnego modelu Gwiazdy
Śmierci z „Gwiezdnych wojen”
czy ubiór rzymskiego legionisty, w którym Russell Crowe
zagrał w „Gladiatorze”. Oprócz
kolekcji filmowej w MovieGate
można zagłębić się w magiczny świat iluzji, na przykład zajrzeć do studni bez dna i obejrzeć pioruny Tesli (www.
moviegate.pl).

„Budget Travel” uznał go za
jedno z najbardziej niezwykłych dzieł na świecie.
Zaskakuje też stalowa Iglica
przy Hali Stulecia. Powstała
w 1948 roku z okazji Wystawy
Ziem Odzyskanych. Ta niezwykła konstrukcja mierząca 90 m
wysokości kusi amatorów
wspinania. Również dwóch
spadochroniarzy obrało ją sobie za cel i z niej skoczyło.
Emocje, ale już innego rodzaju
budzi zjawiskowa „nawa”
Oskara Zięty na Wyspie Daliowej. To kilkadziesiąt lśniących
łuków. Rzeźba z dmuchanej
stali intryguje, zaskakuje, zachwyca. Można do niej wejść
lub przejrzeć się w niej jak
w krzywym zwierciadle.

Fontanna „Zdrój” stoi na dawnym
placu targowym dokładnie tu, gdzie
kiedyś była waga miejska.

Fot.: adobestock.com, istock.com,shutterstock.com, materiały prasowe

Kraina fantazji
i designu

Intrygujące rzeźby

woda I dźwIęK
Największa fontanna multimedialna w naszym kraju i jedna
z największych w Europie jest
przy Hali Stulecia. Otoczona
pergolą ma hektar powierzchni, 800 punktów świetlnych,
300 dysz wodnych oraz 3 dysze ogniowe. W upalne dni
można się tutaj ochłodzić i posłuchać muzyki, która zmienia
się co godzinę. Wieczorami

odbywają się fantastyczne pokazy: woda, dźwięk i lasery.
Na Starym Mieście przy katedrze pw. św. Marii Magdaleny
znajduje się tzw. fontanna piłkarska z „piłkami” z frezowego
szkła. Niezwykłą szklaną konstrukcję ma również fontanna
„zdrój” na Rynku. Została odsłonięta w czerwcu 2001 roku
z okazji Święta Wrocławia.

Pomnik Anonimowego Przechodnia
uważany jest za jedną z 25 najbardziej
kreatywnych instalacji na świecie.

Podwórka na Nadodrzu to miejska
galeria sztuki pod chmurką.

Kolorowe PodwórKa
Na Nadodrzu przy ulicy
roosevelta 5a na ścianach
budynków można zobaczyć
błękit oceanów, fantazyjne
ryby, rajski ogród, psy i dinozaury. Kolorowe malowidła,
płaskorzeźby i rzeźby zdobią
kamienice wybudowane jeszcze w XIX wieku. Ta niezwykła
miejska sztuka nosi nazwę
„niemurali” ze względu na użycie różnych technik do ozdabiania ścian. Kolorowe podwórka tworzyli artyści wspierani
przez mieszkańców okolicznych domów. I tak nieco zaniedbana dzielnica stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych
miejsc w mieście.
galeria neonów wrocław
– neon Side przy ulicy Ruskiej
46 to kolejne zjawiskowe miejsce. Najlepiej przyjść tutaj po
zmroku, bo wtedy podwórko
rozświetla się 30 neonami.

Zostały one zebrane z różnych
rejonów miasta i województwa
dolnośląskiego. U wielu mieszkańców, zwłaszcza ze starszego pokolenia, budzą sentyment. Na przykład wielki,
czerwony neon „Wrocław
Główny” w latach 60. i 70. wisiał nad wejściem, witając i żegnając pasażerów. „Kwiaty”,
„Modny strój”, „Kino”, „Obuwie”, sklep „Spożywczy”…
zebrane w jednym miejscu
oszołamiają kolorami. Aż trudno uwierzyć, że niewiele brakowało, a trafiłyby na złom.
Galeria Neon Side działa
w miejscu, gdzie w latach 60.
XX w. funkcjonowało przedsiębiorstwo Reklama produkujące takie właśnie świetlne szyldy. Obecnie znajdują się tutaj
też pracownie artystyczne,
klubokawiarnia „Recepcja”
i klub „Surowiec”.
dobre rady 05/2022
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Witajcie
w świecie
dobrej
zabawy

Kolejkowo mieści się
w wieżowcu Sky Tower
na I piętrze. Makieta ma
powierzchnię 900 m kw.

Parki miejskie, muzea z wyjątkowymi eksponatami czy
wrocławski aquapark to miejsca, gdzie dorośli bawią
się jak dzieci, a dzieci są w siódmym niebie. Czy może
być lepszy przepis na idealną rodzinną wycieczkę?
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W Centrum Historii Zajezdnia
organizowane są różne
wydarzenia kulturalne. To
także ulubione miejsce zabaw.

Komputery
w stylu retro

obozu koncentracyjnego Auschwitz
i członkiem Komitetu Pomocy Żydom
„Żegota” (www.muzeumpanatadeusza.
ossolineum.pl).

Przeszłość na
wyciągnięcie ręki
● Centrum Historii ZajeZdnia
powstało w dawnej zajezdni autobusowej
przy ul. Grabiszyńskiej. To tutaj zorganizowano w 1980 roku największe na Dolnym Śląsku akcje protestacyjne, które
wspierały robotników strajkujących na
Wybrzeżu. W Centrum Historii Zajezdnia
prezentowane są wystawy dotyczące
powojennej historii Polski, Dolnego Śląska i Wrocławia odradzającego się z powojennych zniszczeń. Organizowane są
tutaj również imprezy plenerowe, koncerty i pokazy filmów, gry historyczne,

W zbiorach Muzeum
Archeologicznego
znajduje się wiele
cennych
przedmiotów.

Fot.: materiały prasowe

W

rocław ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi
o muzea. Perełką wśród
nich jest Muzeum Pana
Tadeusza, które mieści się w kamienicy
Pod Złotym Słońcem na wrocławskim
Rynku. Są tu organizowane ciekawe wystawy i spotkania. Główna ekspozycja
jest poświęcona rękopisowi „Pana Tadeusza”, który jest jednym z najcenniejszych zabytków polskiej kultury. Poznamy okoliczności powstania tego dzieła
i zobaczymy, jak wyglądało życie codzienne polskiej szlachty. W muzeum jest
też wystawa „Misja: Polska”, której bohaterami są Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski. Ten pierwszy był
kurierem, który przewoził informacje
między okupowaną Polską a Zachodem,
później został dyrektorem Radia Wolna
Europa. Drugi był publicystą i dziennikarzem. W czasie II wojny był więźniem

warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (www.zajezdnia.org).
● ArsenAł przy ul. Cieszyńskiego 9 to
urokliwe miejsce, którego historia sięga
XV wieku. Nieregularny duży dziedziniec
otaczają cztery zabytkowe budynki, dwie
baszty i pozostałość murów obronnych.
Przez stulecia znajdowały się tutaj magazyny żywności oraz zbrojownia, a od
XIX wieku stajnie i magazyn artyleryjski.
Ozdobą dziedzińca jest kamienna studnia
licząca 400 lat. Latem odbywają się tutaj
koncerty i pikniki. Natomiast w budynkach
Arsenału mieści się kilka muzeów, m.in.
Archeologiczne, które powstało w 1815
roku. Zwiedzając ekspozycję „Śląsk starożytny i średniowieczny” mieszczącą się
na trzech kondygnacjach, zobaczymy, jak
wyglądały osady w czasach epoki kamienia, brązu, żelaza... W gablotach za
szkłem wyeksponowany jest skarb kotowicki, czyli kolekcja średniowiecznych
monet, w tym drachmy i pieniądze bizantyjskie, a także skarb zakrzowski. To biżuteria i ozdoby z grobów odkrytych pod
koniec XIX wieku na dzisiejszym Zakrzowie (www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl).
● MuzeuM MilitAriów również mieści
się w Arsenale. Ma przebogatą kolekcję
broni. Wśród eksponatów są m.in. krzywolufowy karabin maszynowy z 1953 roku
i karabin przeciwpancerny z lat 30. XX wieku. Są też mundury i hełmy z różnych
epok. Wrażenie robią zbiory broni białej:
mieczy, sztyletów i szpad. Wzrok przykuwa XVII-wieczny kiliż, czyli turecka szabla,
na której zapisano muzułmańskie modlitwy (www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl).

● MuzeuM Gry i KoMputery
Minionej ery to coś dla wielbicieli techniki. Rodzice mogą pokazać swoim dzieciom, na jakich komputerach i grach
wyrośli, i przypomnieć sobie swoje dzieciństwo. Ich pociechy zobaczą natomiast,
jaki ogromny skok technologiczny dokonał się w ostatnich dekadach. Muzeum
zostało założone przez czterech kolekcjonerów i fascynatów starych gier, komputerów i konsoli, którzy zgromadzili sprzęt
IT z lat 70., 80. i 90. Są tutaj pierwsze
Apple, Atari i IBM PC. W muzeum można
nie tylko je oglądać – dla zwiedzających
udostępniono 20 stanowisk do grania.
Usiąść przy takim sprzęcie, by przypomnieć sobie, jak to kiedyś było, jest nie
lada atrakcją. Warto wcześniej zarezerwować bilet (www.gikme.pl).

W Muzeum Gry
i Komputery Minionej
Ery można nie
tylko oglądać
eksponaty, ale
także na nich grać.

Zabytkowa trąbka
z Muzeum Poczty
i Telekomunikacji.

Po szynach
i dyliżansem

● MuzeuM MotoryzAcji znajduje się
na Zamku Topacz, pół godziny jazdy z centrum Wrocławia na południe. W zabytkowych murach jest też elegancki hotel, restauracja, blisko stąd nad jeziorko, więc
można tu miło spędzić część dnia. Największą jednak atrakcją tego miejsca jest kolekcja dawnych pojazdów. Wśród dwustu
wyjątkowych eksponatów zobaczymy
prawdziwe unikaty jak przedwojenny Fiat
508, motocykle Sokół, Perkun, Wul-Gum,
Tornedo, SHL 98. Wszyscy, którzy odwiedzają zamek, są oczarowani kolekcją aut
marki Bentley i Rolls-Royce z lat 1933–2005
i pojazdów amerykańskich jak Fort T, Buick
1914, Lincoln Continental. Nie mogło też
zabraknąć kultowych samochodów, do
których zaliczyć należy Garbusa, Fiata 500,
Citroëna 2CV, Jaguara E-type, Mini, Maserati czy Ferrari (www.zamektopacz.pl/
muzeum-motoryzacji).
● MuzeuM poczty i teleKoMuniKAcji mieści się w okazałym budynku
Poczty Głównej – pierwszym wrocławskim
wieżowcu z 1926 roku. Podobne muzeum
jest jeszcze tylko w Gdańsku. Poczta Polska została założona przez króla Zygmunta Augusta w 1558 roku i najstarsze eksponaty pochodzą właśnie z tamtych
czasów. Ale są też eleganckie dyliżanse
pocztowe, furgon na przesyłki, kolekcje
znaczków, zdobne papeterie, aparaty telefoniczne, najróżniejsze skrzynki pocztowe, a nawet menu z restauracji na stacji

Studnia na dziedzińcu
Arsenału zbudowana jest
w stylu manierystycznym.

Kolekcja automobilów na
Zamku Topacz robi wrażenie.
pocztowej. Rarytasem są dokumenty
z podpisem Tadeusza Kościuszki. W środy wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny
(www.muzuem.wroclaw.pl).
● KolejKowo to cudowny świat w miniaturze. Zobaczymy tu najbardziej rozpoznawalne miejsca Wrocławia i Dolnego
Śląska w skali 1:25. Jest Rynek z zabytkowym Ratuszem, Dworzec Świebodzki, dom
handlowy Solpol i hotel Monopol. Po torach
kursują pociągi, a sieć zwrotnic, przejazdów i mijanek jest imponująca. Przyciski
pozwalają uruchomić dźwig na budowie
albo zachęcić złotą rybkę z oczka wodnego, aby przemówiła ludzkim głosem.
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Kalendarium imprez

Wiele się będzie działo we Wrocławiu. Na festiwalach, koncertach, jarmarkach nie może
nas zabraknąć. Poniżej lista wybranych wydarzeń, wszystkie są na www.visitwroclaw.eu.
WYDARZENIE

DATA

Strona www

14 maja

www.wroclawnadodra.pl

10–15 maja

www.silesius.wroclaw.pl

13–22 maja, 24 maja–5 czerwca online

www.mdag.pl

20 maja–27 czerwca

www.jarmarkswietojanski.com

Festival Musica electronica Nova

25–29 maja

www.nfm.wroclaw.pl

Międzynarodowy Festiwal kryminału

25–29 maja

www.festiwal.portalkryminalny.pl

27 maja–1 czerwca

www.teatrlalek.wroclaw.pl

4 czerwca

www.smakiwroclawia.pl

wrocławski Festiwal dobrego Piwa

10–12 czerwca

www.festiwaldobregopiwa.pl

SURVIVAL 20

24–28 czerwca

www.arttransparent.org

czerwiec–wrzesień

www.visitwroclaw.eu

1–31 lipca

www.vertigojazz.pl

3 lipca–28 sierpnia
(koncert w każdą niedzielę)

www.strefakultury.pl

WRO Sound

15–16 lipca

www.wrosound.com

Festiwal Nowe Horyzonty

21–31 lipca

www.nowehoryzonty.pl

sierpień

www.buskerbus.com

Forum Musicum

12–20 sierpnia

www.nfm.wroclaw.pl

Międzynarodowy Festiwal wratislavia
cantans im. andrzeja Markowskiego

9–18 września

www.wratislaviacantans.pl

wrocławski Festiwal krasnoludków

9–11 września

www.krasnale.pl

jazz nad odrą

14–18 września

www.jazznadodra.pl

dzień odry
Międzynarodowy Festiwal Poezji silesius
Millennium docs against Gravity
jarmark Świętojański

Przegląd Nowego teatru dla dzieci
Festiwal kulinarny europa na widelcu

Bezpłatne spacery z przewodnikiem
po wrocławiu
Vertigo summer jazz Festival
Festiwal Non sola scripta

Festiwal BuskerBus

Ile kosztuje wyjazd do wrocławIa

Planując wyjazd, warto też zajrzeć na stronę visitwroclaw.eu. W sekcji „Bon Turystyczny. Dolny Śląsk”
znajdziemy 100 gotowych pakietów dla dwóch osób i rodzin 2+1, 2+2, 2+3.
Obejmują one ceny biletów do konkretnych atrakcji oraz noclegów w hotelach.
● cena 600 zł za wycieczkę
jednodniową dla rodziny
2+1 zawiera: bilety wstępu
do ZOO i Afrykarium • wycieczkę melexem z przewodnikiem w trakcie wyjazdu
• bilety do Kolejkowa.
● cena 650 zł za wycieczkę
dwudniową dla rodziny 2+2
w Hotelu Ibis Budget Wrocław Południe*** zawiera:
1 nocleg ze śniadaniem • bilety do ZOO oraz Afrykarium.
● cena 800 zł za wycieczkę
jednodniową dla rodziny
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2+2 zawiera: bilety wstępu
do ZOO i Afrykarium • wycieczkę po mieście melexem
z przewodnikiem • bilety do
Muzeum Iluzji.
● cena 1030 zł za dwudniowy pobyt dla rodziny 2+2
w Hotelu Novotel wrocław
centrum**** zawiera: 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu
• 1 godzinę w Parku Trampolin Jump World Wrocław (2+2)
(zgodnie z obowiązującym
regulaminem obiektu dzieci
do 3 lat nie mogą korzystać

z trampolin) • bilet rodzinny
do Aquaparku na trzygodzinny pobyt (2 osoby dorosłe
i dzieci poniżej 18. roku życia)
• dwie 20-minutowe rozgrywki dla 4 osób w Kwaterze
Głównej – Laserowym Centrum Rozrywki.
● cena 1200 zł za 3-dniowy
pakiet dla rodziny 2+2 w Hotelu Polonia*** zawiera:
2 noclegi ze śniadaniami
(dzieci do 10 lat) • bilety do
ZOO • wejście do Kolejkowa
• wejście do Centrum Historii

Zajezdnia • bilety do Muzeum
Gry i Komputerów Minionej
Ery (oferta ważna od czerwca
do października, nie dotyczy
okresu od 29.04 do 3.05).
● cena 1420 zł za 3-dniowy
pakiet dla rodziny 2+3 w Hotelu Ibis styles wrocław
centrum*** zawiera: 2 noclegi ze śniadaniami • bilety do
ZOO • wejście do Centrum
Historii Zajezdnia • godzina
w Parku Trampolin JumpWorld
Wrocław. Oferta ważna do
października 2022 roku.

Pamiętajcie, że nie ponosząc dodatkowych kosztów przyjazdu możecie we Wrocławiu między innymi: wybrać się na spacer w poszukiwaniu krasnali, zrelaksować się nad Odrą, czy też skorzystać z bezpłatnych wejściówek do wybranych muzeów (zachęcamy do śledzenia stron internetowych wrocławskich instytucji!)
Więcej informacji o bezpłatnych atrakcjach znajdziecie pod linkiem:
https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/zwiedzaj-za-darmo-atrakcje-wroclawia

