
Víkend ve Vratislavi

Den 1
(pátek) 

Vratislav (Wrocław) - jedno z nejstarších a nejkrásnějších měst Polska, leží na řece Odře a jejích 
četných přítokach a kanálach. Je jedinečným městem s více než 100 mosty a lávkami, téměř.
700 skřítky a 14.000 zvířaty žijících v zoo. Město 14 parků a zahrad včetně druhé nejstarší 
botanické zahrady v Polsku a jedné z největších japonskych zahrad v Evropě. Evropské hlavní 
město kultury 2016. Město, jež žije 24 hodin denně, rušné místo setkání. Po jeho návštěvě 
mu mnoho turistů již navždy dává emocionální jméno Wroclove. Není divu že Vratislav, plná 
kouzelných míst jako Rynek (hl. náměsti), Dómský ostrov nebo bulváry nad Odrou, a stovek 
skutečných zájimavosti – jako třeba ZOO s Afrikariem, Panoráma bitvy u Raclawic anebo 
Hala století zapsana na seznam UNESCO – vitězila v prestižní soutěži The Best European 
Destination 2018! Pochybujete-li, doporučujeme alespoň víkendový pobyt, kdy můžete návštivit 
největší atrakce města, prohlédnout si Vratislav rodinně bud’ aktivně, nebo objevit její kulturní  
a klimatickou tvář. Setkejme se ve Vratislavi!

Během pobytu ve Vratislavi narazíte na spoustu českých stop, které sou ve městě patrné do-
dnes jako třeba český lev v levém horním okraji městského znaku, sochy sv. Václava a Jana 
Nepomuckého, objekty založené Karlem IV., místa kde studovali a působili Jan Jesenský a Jan 
Evangelista Purkyně, a několik českých pivnic a restaurací.

Setkejme se ve Vratislavi!

Radnice, Hlavní náměstí (Rynek) 

Hala století 

Národní Forum Hudby

Zoologická zahrada

Japonská zahrada

Sky Tower

odpoledne
• příjezd do Vratislavi, ubytování v hotelu
• Centrum historie Vozovna - můžete zde zhlédnout multimediální 

výstavu věnovanou poválečné historii Vratislavi a Dolního Slezska

večer
• procházka po Dómským ostrově, kde lampář rozsvěcuje plynové 

lucerny 
• speciální představení multimediální fontány

Den 2 
(sobota)

Den 3
(neděle) 

dopoledne
• Dómský ostrov s katedrálou sv. Jana Křtitele (pohled na město  

z ochozu věže katedrály, která ve svém nitru ukrýva výtah) 
• vyhlidková plavba Odrou z centra k zoologické zahradě
• Hala století (památka UNESCO) a Japonská zahrada

odpoledne
• Zoologická zahrada s Afrykariem 
• návrat do centra historickou tramvají
• procházka po tzv. Karlstadt: Opera - Královský palác – Národní 

Forum Hudby – Synagoga – Solné náměstí - Hlavní náměstí 
(Rynek) – Muzeum Pana Tadeaše

večer
• představení ve Vratislavské Opeře nebo koncert v Národním Forum 

Hudby
• volný čas v centru: kavárny, bary, čajovny, hospody, hudební  

a taneční kluby, diskotéky

dopoledne
• prohlídka historickým jádrem města: Národní muzeum – 

Panorama Bitvy u Raclavic – Tržnice – Univerzita (Aula Leopoldina, 
Oratorium Marianum) – Jatki (bývalé masné krámy)– Jeníček  
a Mařenka – Hlavní náměstí (Rynek)

odpoledne
• Hydropolis - multimediální a interaktivní centrum věnované 

současným poznatkům o vodě 
• mrakodrap Sky Tower: vyhlídková terasa ve 49. pátře a Kolejkowo  

- největší modelová železnice v Polsku
• výjezd z Vratislavi



Praha
270 km

Warszawa 634 km

Bratislava 406 km
Brno 340 km Ostrawa 204 km

Ołomuniec 325 km

 1. Dómský ostrov
 2. Hala století
 3. Zoologická zahrada s Afrykariem
 4. Hydropolis
 5. Loutkové divadlo
 6. Univerzita
 7. Jatki (Masné krámy)
 8. Jeníček a Mařenka
 9. Rynek (Hlavní náměstí)
10. Muzeum Pana Tadeaše 
11. Solné náměstí
12. Královský palác
13. Synagoga
14. Národní Forum Hudby
15. Opera
16. Kolejkowo
17. Sky Tower
18. Centrum historie Vozovna 
19. Raclawické panoráma
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