Dlaczego warto zobaczyć Wrocław
346 atrakcyjnych miejsc i 339 urzekających krasnoludków
Wrocław to miasto wielokulturowe, otwarte na turystów, będące połączeniem
tradycji i nowoczesności. . Miasto ludzi pełnych inwencji i fantazji. Żeby
przekonać się o tym, trzeba każdy centymetr 293 kilometrów kwadratowych
tego miasta (tyle wynosi bowiem powierzchnia Wrocławia) zobaczyć na własne
oczy
Swój pobyt można rozpocząć dzieląc się na dwie grupy po to aby wziąć udział w
jak największej ilości czekających na turystów niespodzianek.
Escape roomy miejsca którego nie zobaczysz w każdym mieście.
Zabawa polega na wydostaniu się w określonym czasie z pomieszczenia. Aby to
zrobić, trzeba umiejętnie wykorzystać podpowiedzi znajdujące się na jego
terenie.
Wspólne rozwiązywanie zagadek może okazać się niepowtarzalną przygodą.
Tym bardziej, że do wyboru jest kilka lokalizacji, wartych sprawdzenia. Do
wyboru 60-minutowy dramat prosto z Piły czy akcję detektywistyczną śladami
Sherlocka Holmes’a
Druga grupa zagości w Czekoladziarni jakiej zazdroszczą nam ościenne miasta.
Jak powiedział Ted Allen, "nie ma nic romantyczniejszego od czekolady."
Czekoladziarnia oferuje cały wachlarz słodkich deserów, a dla bardziej
wymagających - tematyczne zajęcia edukacyjne. Romantyczny pobyt z dawką
wiedzy z czekoladowej encyklopedii, można zakończyć słodka degustacja... dla
tego doświadczenia warto zapomnieć o kaloriach. Czekolada to źródło energii,
koniecznie później obowiązkowo rozpoczynamy zwiedzanie miasta..rowerem.
Na terenie miasta funkcjonuje Wrocławski Rower Miejski – automatyczna
wypożyczalnia ze stojakami, z których możemy odczepić jeden z 200 rowerów i
odstawić go po zakończonej jeździe na najbliższy stojak należący do sieci.
Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne. Musimy być zarejestrowani w systemie
Nextbike. Zwiedzając miasto z nieukrywaną ciekawością fotografujmy się z
krasnalami: Więziennik Wykształciuch Życzliwek czy Wentyl jest ich aż 339
zobaczysz je w najbardziej nieoczekiwanych miejscach bo kryją się w uliczkach i
zaułkach, umykają przed wzrokiem przechodniów. Zwiedzanie Wrocławia na
rowerze to raj dla rowerzystów. Wrocław posiada bowiem ponad 214

kilometrów dróg rowerowych, jest to ekologiczna i przyjemna forma
zwiedzania pozwalająca w kilka godzin poznać nasze miasto. Oto kilka
propozycji:
- Dzielnica Czterech wyznań magiczne miejsce spotkań wrocławian miejsce
dialogu, wzajemnego szacunku i... wielu niezapomnianych doznań kulinarnych,
a w niej Synagoga Pod Białym Bocianem gdzie odbywają się uroczystości
religijne, koncerty, przedstawienia i spotkania.
- Aula Leopoldina (nazywana także: Aula Leopoldyńska) to unikatowy zabytek
świecki późnego baroku, najwspanialszy we Wrocławiu Wnętrze podzielone
jest na trzy części: podium, audytorium i wspartą na filarach emporę muzyczną
- Panorama Racławicka Monumentalne malowidło o długości 114 metrów i
wysokości 15 metrów. Przedstawia zwycięską bitwę Polaków nad Rosjanami
pod Racławicami w kwietniu 1794 roku. To jedna z najpopularniejszych atrakcji

Wrocławia. Panoramiczna perspektywa, oświetlenie, scenografia dobudowana
przed płótnem wywołują wrażenie jego wielowymiarowości. Podczas
zwiedzania widzowie mogą słuchać komentarza na temat historii obrazu,
postaci i wydarzeń, które przedstawia, w 16 językach (w tym w esperanto).
- Hala Stulecia to jedno z największych dzieł architektury XX wieku. Oryginalna
konstrukcja Maxa Berga znajduje się na prestiżowej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
- Ostrów Tumski n ajstarsza część Wrocławia, pozostałości pierwszej osady
odkryte tu ,pochodzą z X wieku. Przez wieki podlegała władzy kościelnej, dzisiaj
to nastrojowe miejsce, popularne wśród zakochanych, spacerowiczów i
turystów. Kafejki, restauracje, puby miejsca do odpoczynku i towarzyskich
spotkań.
-Afrykarium to największa atrakcja wrocławskiego ogrodu zoologicznego. To
unikatowe na światową skalę oceanarium prezentujące wyłącznie gatunki
zwierząt pochodzących z Czarnego Lądu.
-Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich to miejsce, w
którym łączą się historia i współczesność. Misją Muzeum Pana Tadeusza jest
pokazanie rangi dzieła Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości
historycznej i kulturalnej Europy na przestrzeni ostatnich dwustu lat, a także

ukazanie poematu Pan Tadeusz jako tekstu kształtującego nowoczesne
myślenie o tradycji i tożsamości kulturowej.
Wieczorem koniecznie zobaczmy kolejną atrakcję Wrocławia” Grającą
Fontannę”
W niecce Pergoli zamontowano trzysta dysz wodnych, które tworzą gejzery,
mgiełki wodne, wytryski punktowe, palmowe i wiele innych figur wodnych.
Instalacja wodna jest zsynchronizowana z ośmiuset punktami świetlnymi –
światło i woda w połączeniu z muzyką składają się na widowiskowe prezentacje
zapierające dech.
Itd. Itd. I jeszcze ponad 300 innych równie niepowtarzalnych miejsc z różnych
dziedzin.
Oto atuty Wrocławia które przyciągają turystę

.

