
המומלצים שלנו מסעדות ואוכל כשר

המומלצים שלנו נקודות מידע לתיירים 

9
הגן היפני שבפארק

ְשֶצ'יְטִניְצִקי 

המומלצים שלנו וורוצלב היהודית

המומלצים שלנו  שירותים

המומלצים שלנו תרבות ובידור

www.nfm.wroclaw.pl  הפורום הלאומי למוזיקה 
www.opera.wroclaw.pl  האופרה של וורוצלב 
www.teatr-capitol.pl  מרכז המופעים קפיטול 
www.skybowling.pl  באולינג 
www.aquapark.wroc.pl  פארק המים של וורוצלב 
www.humanitarium.eitplus.pl  "הומניטריום" מדע דרך חוויה 
www.torpartynice.pl  מירוצי סוסים 
www.opatowicka.pl  טֹוִביְצַקה  אי ההרפתקאות אֹוָפּ
www.wroclawskafontanna.pl   מזרקות מולטימדיה 
www.artystycznenadodrze.pl  רובע האומנים ַנדֹוְדֶג'ה 
www.stadionwroclaw.pl  האיצטדיון העירוני 

המפה הקולינרית של וורוצלב גדלה ומשתנה כל הזמן, למידע נוסף על המקומות
www.smakiwroclawia.pl  המומלצים     

בוורוצלב קיימות מספר אפשרויות לשומרי הכשרות:

חדר האוכל של הקהילה היהודית מגיש ארוחות צהריים בתשלום בימים ב-ו  בין השעות
ul. Włodkowica 9, 12:00-13:30 

  בית הקפה של הקהילה היהודית פועל בימים א-ו בין השעות 9:00-21:00 (בימי שישי  
CIZ cafe, ul. Włodkowica 7, +48 71 787 39 02 ( השעה משתנה על פי שעת כניסת השבת

למידע נוסף והרשמה לארוחות שבת בקהילה היהודית ניתן לפנות במייל
cizwroclaw@gmail.com

המומלצים שלנו  לינה

כדאי מאוד לבלות בוורוצלב יותר מיום אחד. אנחנו ממליצים על מגוון עשיר של מקומות
לינה בוורוצלב ובשלזיה תחתית:

www.dot.travel.pl
www.visitwroclaw.eu/en
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מדריך כיס לתייר

מספרי טלפון חשובים

SOS מספר חירום   112

מידע על המראות ונחיתת בשדה התעופה של וורוצלב 81 13 358 71 48+

Intercity: 19757, +48 71 717 11 09 מרכז מידע של תחנת הרכבת PKP

אוטובוסים  802 402 703 48+

תחבורה ציבורית   71 - 70 72 321 71 48+

מרכז מידע לתיירים  844 888 801 48+ ,77 77 278 22 48+

המומלצים שלנו הגמדים של וורצלב

 בואו לגלות את העיר דרך התושבים הקטנטנים
 שלה! הגמדים, כפי שאנחנו קוראים להם, הם

 הגאווה של תושבי וורוצלב שעיצבו יותר
 מ-300 דמויות הפרוסות ברחבי העיר. למידע

נוסף על מסלול הגמדים
www.krasnale.pl

 נסיעה בחשמלית ואוטובוס של פעם 
   שייט על האודרה 
 השכרה של ציוד וכלי שייט 
 מוניות 
  (www.wroclawskirower.pl) השכרת אופניים 

מסלולי תיירותוורוצלב

O�cial tourist website

Barbara, ul. Świdnicka 8c, phone + 48 71 712 75 74
e-mal: infopunkt@wroclaw2016.pl, www.wroclaw2016.pl  

Infopunkt Nadodrze, ul. Władysława Łokietka 5/1, phone 883 047 310
e-mail: infopunkt@lokietka5.pl, www.lokietka5.pl

Tourist and Bicycle Information Centre in the District of 4 Denominations
ul. św. Antoniego 8, phone + 48 71 346 15 34
e-mail: it@dzielnica4wyznan.info.pl, www.dzielnica4wyznan.info.pl

Infocentre Ostrow, pl. Katedralny 1, phone 511 087 085
e-mail: info@infocentrum.wroclaw.pl, www.infocentrum.wroclaw.pl

המרכז ההיסטורי
ָזאֶיְזדִניה 

 בית הכנסת החסידה הלבנה  – בית הכנסת המשופץ והפעיל נמצא בלב הרובע היהודי של
 העיר פתוח בימים א-ו בין השעות 10:00-16:00

 האנדרטה לזכר בית הכנסת החדש – בית הכנסת "החדש" והמפואר של וורוצלב נחנך בשנת
1872 ונשרף עד היסוד בליל הבדולח. במקום בו עמד בית הכנסת נמצאת כיום אנדרטת זכרון

ul . Łąkowa

בית הקברות הישן – בית הקברות נפתח בשנת 1856 ובו למעלה מ-1,200 קברים וביניהם
ההיסטוריון היינריך גרץ, הביולוג פרדיננד קון, פרדיננד לסל ועוד. בית הקברות שופץ והפך

לחלק מהמוזיאון העירוני של וורוצלב. שעות פתיחה 9:00-18:00
ul. Ślężna 37/39

מרכז המידע היהודי –  מרכז המידע נמצא בבית הכנסת החסידה הלבנה. במקום נמצאת חנות
 מזכרות וספרים. במקום ניתן לקבל מידע על אתרים נוספים בעיר ואפשרויות לסיורים בבית

 הכנסת. מרכז המידע פתוח בימים ב-ו בין השעות 10:00-16:00 וניתן ליצור איתו קשר
 במייל

.A5 ul. Włodkowica

cizwroclaw@gmail.com

 הכיכר המרכזית של וורוצלב, ִריֶנק,
 היא המקום שבו החיים העירוניים

 מתרכזים סביב בניין העירייה, אשר
 נבנה בסגנון גותי. אל תפספסו את

 הבניינים ההיסטוריים, המזרקה
 ופסלו של אלכסנדר פרדרו שהובא

 מהעיר לבוב. בכיכר תוכלו להנות
 ממגוון רחב של מסעדות. מומלץ

 לסייר גם ברחוב שבידניצקה ובכיכר
 המלח הסמוכים ובכל העיר העתיקה

אשר הכיכר נמצאת במרכזה
www.visitwroclaw.eu 

 זהו החלק העתיק ביותר של העיר,
 עם ארכיטקטורה שאסור לפספס.

 בלב האי כנסיית הצלב הקדוש
 וקתדרלת יוחנן המטביל בה ניתן

 לעלות לתצפית מהמגדל. במוזיאון
 הארכידוכסני כולם חייבים לראות

 את הספר של הנריק בו מופיע
 המשפט הראשון שנכתב בפולנית,
 אשר נכלל ברשימת "הזכרונות של

העולם" של אונסק"ו
www.visitwroclaw.eu

 למרות ההיסטוריה בת יותר מ-150
 שנה של גן החיות של וורוצלב, כיום

 גן החיות מודרני ומזמין. מקום נהדר
 לבילוי ולמידה. במקום שילוב מיוחד

 בין ביתני החיות המקוריים
והמודרניים ובליבו האפריקריום

www.zoo.wroclaw.pl

 אחד מאתרי החובה בוורוצלב הוא
 היכל המאה, מרכז האירועים אשר

 בנייתו הושלמה ב-1913. הסיפור
 המלא מוצג במרכז המולטימדיה

 במקום. ההיכל מוקף בפרגולה
 יפהפיה ממנה ניתן לראות בקיץ את
 מופע מזרקות המולטימדיה הגדול

 בפולין. בחורף המזרקה משמשת
 כרחבה להחלקה על הקרח. גם היכל

 זה נכלל ברשימת האתרים של
אונסק''ו

www.halastulecia.pl
www.pawilonczterechkopul.pl 

 מי שנכנס למבנה המיוחד של
 הפנורמה נזרק לתוך שדה קרב.

 הציור הענק בגובה 15 מטר ורוחב
 114 מטר, צויר על ידי יאן סטיקה

 ווויטק קוסק ומתאר את הקרב
 שהתחולל ברקלויצה. מלבד גודלו

 העצום הציור מיוחד בצורתו
 הפנורמית והמבנה אשר נבנה

  .במיוחד עבורו הושלם בשנת 1894
 כרטיס הכניסה לפנורמה תקף גם

 למוזיאון הלאומי ובמוזיאון
האתנוגרפיה

www.panoramaraclawicka.pl
www.mnwr.art.pl 

 במהלך הסיור בעיר העתיקה, אי
 אפשר שלא להתקל בבניין

 האוניברסיטה של וורוצלב. בבניין
 המרכזי נמצא המוזיאון של

 האוניברסיטה הוותיקה ביותר בעיר,
 פנינת הבארוק של וורוצלב – אולם

 ליאופולדין ואולם המוזיקה –
 אורטוריום מארינאום. כדאי לבקר

 גם במגדל המתמטי ובמצפה
הכוכבים

www.muzeum.uni.wroc.pl

 המרכז ההיסטורי ָזאֶיְזדִניה מאפשר
 הצצה לוורוצלב של אחרי המלחמה

 דרך התערוכה המרכזית "וורוצלב
 1945-2016". המסלול בתערוכה

 מציג שלבים בהתפתחות העיר
 והמבקרים יכולים להרגיש את

 האוירה ששררה בעיר בשנים אלה.
 האסם ההיסטורי הוא הסמל של

  תנועת הסולידריות בוורוצלב
www.zajezdnia.org

 הארמון המלכותי משמש כיום
 כמוזיאון העירוני של וורוצלב. במרכז

 המוזיאון תערוכת "אלף שנות
 וורוצלב". התערוכה מציגה את

 ההיסטוריה המורכבת והמעניינת
 של בירת מחוז שלזיה תחתית.

 במוזיאון ניתן לבקר גם בדירות
המלכותיות ובגן הבארוק היפהפה
www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl

 פארק שצ'טניצקי הא אחד הגנים
 הגדולים והעתיקים בעיר.

 האטרקציה המרכזית שבו מאז שנת
 1913 היא הגן היפני, אשר מציג את

 צורת הגינון היפנית ופתוח בחודשים
אפריל-אוקטובר

www.ogrod-japonski.wroclaw.pl 

 הרשו לעצמכם לסטות מהרחובות
 הראשיים ולהלך על גדת הנהר,

 בטיילת שנבנתה היכן שבעבר עמדו
 חומות העיר. במהלך ההליכה אי

 אפשר לפספס את גני העיר העתיקה
 - פינת חמד שקטה בלב העיר. הגן
   נבנה בחצי השני של המאה ה-18.
 הגן משתרע  על פני 14 דונם והוא

 שוכן בסמוך לתאטרון הבובות של
 וורוצלב. האטרקציות המרכזיות שבו

 הן גינת המשחקים והקרוסלה
העתיקה

www.visitwroclaw.eu

 מוזיאון דגמי הרכבות שוכן בתוך
 תחנת הרכבת שביבוצקי – אחת

 מתחנות הרכבת העתיקות ביותר
 בעיר. דגמי המוזיאון מציגים את

 וורוצלב ואת מחוז שלזיה תחתית על
 גבי 430 מטר של מסילות, 15 רכבות

 ו-60 קרונות המשתרעים על 260
מטרים רבועים

www.kolejkowo.pl

 בית הכנסת החסידה הלבנה נבנה
 בשנת 1829, שרד את ליל הבדולח

 ושופץ בשנת 2006. במקום שוכנת
 תערוכה על ההיסטוריה של יהודי
 המחוז ומרכז מידע. בית הכנסת

 שוכן בלב רובע ארבעת הדתות
 המהווה סמל לרב התרבותיות

והסובלנות בעיר
www.wroclaw.jewish.org.pl

 השדרות שעל גדות נהר האודרה הן
 הבריחה המושלמת מהמולת העיר.

 מגדות נהר האודרה ניתן להשקיף על
 בניין הפנורמה המרשים, ולללכת

 ממרכז העיר לאי הכנסיות אוסטרוב
טומסקי ועד להיכל המאה וגן החיות

www.wroclawnadodra.pl

 בכיכר המרכזית של העיר ניתן
 למצוא את מוזיאון פאן טדאוש.

 המיצג המרכזי במוזיאון הוא כתב
 היד "פאן טדאוש" שנכתב על ידי

 אדם מיצקייביץ'. התערוכה עוצבה
 במטרה להציג את התהוות

 המחשבה המודרנית על מסורות
פולניות המבוססות על "פאן טדאוש

www.pantadeusz.ossolineum.pl

"

 ההידרופוליס הוא מוזיאון
 מולטימדיה אינטראקטיבי בנושא
 מים. התערוכה שוכנת במאגר מי

 שתיה  היסטורי ומחולקת ל-8
אגפים, בהם ניתן למצןא מעל מ-70

מיצגים
www.hydropolis.pl



ההמלצות שלנו מסלולים

יום 1 יום

יומיים

שלושה ימים

3-6 h

h 3-6יום 1

h 4-8יום 2

h 3-6יום 1

h 4-8יום 2

h 3-6יום 3

אתרים  1, 14, 6, 2, 4

אתרים  7, 11, 12, 1, 14, 6

אתרים  9 ,4 ,15 ,5 ,2 ,8

אתרים  6 ,14 ,1 ,12 ,11 ,7

אתרים  8 ,2 ,15 ,5

וורוצלבאתרים  9 ,4 ,3 ,13 ,10

!בהתאם למשך הביקור, אתם מוזמנים להשתמש בהמלצות שלנו או לתכנן מסלול משלכם. תהנו
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Tourist Information Centre "The Meeting Point"
Rynek 14, phone: +48 71 344 31 11

e-mail: info@itwroclaw.pl

Dwarf Tourist Information
Sukiennice 12, phone: +48 71 342 01 85

e-mail: dit@orfin.pl

Tourist Information Wrocław Airport
ul. Graniczna 190, phone: +48 519 509 336

e-mail: it-lotnisko@dot.org.pl

Tourist Information Main Railway Station
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 105, phone: +48 519 509 337

e-mail: it-dworzec@dot.org.pl

Tourist Information at the ZOO in Wrocław
Z. Wróblewskiego 1-5, phone: +48 605 578 010

e-mail: it-zoo@dot.org.pl
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(               )אטרקציות   ראה צד שני

 טיפים
ניתן לרכוש כרטיסים לנסיעה בתחבורה

הציבורית על הטראם או האוטובוס
כרטיס לנסיעה בודדת בעלות של 3.4 זלוטי

כרטיס מוזל 1.7 זלוטי
כרטיס ל-24 שעות 11 זלוטי, כרטיס מוזל 5.5 זלוטי

תוכלו לראות ולהספיק יותר בעיר תוך כדי
רכיבה על אופניים. נצלו את 77 עמדות 

ההשכרה העירוניות. פרטים נוספים באתר 

.
,          

www.wroclawski rower.pl

visitwroclaw.eu למידע נוסף
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