
Зустріньмося у Вроцлаві!
ОДИН ДЕНЬ 
Що подивитись у Вроцлав за 
ОДИН ДЕНЬ:

Зранку
Обов’язково відвідайте 
найважливіші пам’ятки Вроцлава:
• Ринкову площу з ратушею, 

суконними рядами, міщанськими 
камʼяницями і фонтаном,

• Університет з актовою залою 
Леопольдіна, Маріанською 
ораторією та математичною вежею 
(оглядовий майданчик),

• Тумський острів з собором 
(оглядовий майданчик)  
і Рацлавицьку панораму.

Після обіду
З центру міста вирушіть трамваєм 
або на човні до зоопарку; відвідайте 
Залу Століття та Visitor Centre, 
Павільйон Чотирьох Куполів, 
відпочиньте в Щитницькому парку та 
помилуйтеся Японським садом. 

Увечері 
Ви можете піти на концерт  
в Національний музичний форум  
чи оперу або відвідати виставу  
в одному з численних театрів.  
Якщо ви хочете зануритися у нічне 
життя Вроцлава, зазирніть до  
клубів у центрі міста або  
навколо вулиці Святого Антонія.

ДВА ДНІ
Крім памʼяток, запланованих 
на один день, обов’язково 
подивіться:

Зранку
У Королівському палаці ознайомтеся 
з виставкою „1000 років Вроцлава”. 
Прогуляйтеся по Староміській 
набережній, милуючись будівлями 
навколо площі Свободи, з якими 
асоціюється Вроцлав, відвідайте 
Староміський парк і Квартал 
чотирьох конфесій.

Після обіду
З бульвару Петра Властовича 
трамваєм або на човні вирушайте 
до Звєжинецького мосту. Звідси як 
шапкою кинути до вроцлавського 
зоопарку. Відвідайте зоопарк та 
Африкаріум.

Увечері 
Після настання темряви ви можете 
подивитися показ мультимедійного 
фонтану або відправитися на 
концерт до одного з клубів,  
що розташовані на вроцлавській 
Ринковій площі. 

Sky Tower Квартал чотирьох конфесій

Рацлавицька панорамаРатуша

Зал століття Японський сад

Зоопарк з Африкарієм

Національний музичний форум Опера

ТРИ ДНІ 
Окрім пам’яток, передбачених на 
перший і другий день, обов’язково 
подивіться:

Зранку
Відвідайте будь-який з музеїв Вроцлава: 
Музей архітектури, Національний музей, 
Міський музей Вроцлава, а якщо ви 
хочете побачити рукопис „Пана Тадеуша”, 
обов’язково відвідайте Сучасний музей 
Пана Тадеуша на Ринковій площі.

Якщо ви хочете відпочити серед зелені, 
прямуйте до Ботанічного саду  
з найстарішим і найбільшим музеєм 
природи в країні. Можна також прогулятися 
по району Надодже та Олбін серед 
камʼяниць з кінця XIX-початку XX століть, 
багато з яких прикрашені барвистими 
фресками. Там ви знайдете безліч 
атмосферних барів і кавʼярень зі смачною 
кавою.

Після обіду
Обов’язково відвідайте оглядовий 
майданчик Sky Tower (вʼїзд ліфтом) або 
інший оглядовий майданчик

Увечері
Поверніться на Тумський острів, щоб 
зустріти ліхтарника, що запалює газові 
ліхтарі, або розслабтесь у вроцлавському 
аквапарку.  

Відвідування Вроцлава З ДІТЬМИ
Якщо ви подорожуєте Вроцлавом разом з дітьми, 
варто відвідати:
• Центр історії Депо (Заєздня), де цікаво 

розповідається новітня історія Вроцлава, 
• Гідрополіс - це сучасний осередок знань про воду 

і про все, що з нею пов’язано, де підготовлено 
спеціальну зону для дітей,

• Колейково - це світ залізниць і поїздів у мініатюрі,  
на найбільшому польському залізничному макеті,

• Музей ілюзій, в якому можна дізнатися секрети 
науки і магії, а також пережити пригоду в світі 
догори дриґом.

Під час своїх мандрів по місту шукайте найменших 
жителів міста - вроцлавських гномів. Їх в нашому 
місті сотні!


