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Pakiet 2+3 Wrocław dla małych i dużych - 1000 PLN
• Ostrów Tumski – jakie ważne budowle tu się znajdują
• Brama Kluskowa – skąd na bramie wzięła się kluska?
• Most Tumski – dlaczego tutaj kończyła się władza świecka?
• Uniwersytet (Aula Leopoldina i/lub oratorium marianum) – Leopoldina kolebką
szkolnictwa wyższego we Wrocławiu
• Dawne więzienie miejskie – za co dokładnie można było tu trafić?
• Stare Jatki – co jadali wrocławianie?
• Jaś i Małgosia – najsłynniejsze wrocławskie kamieniczki
• Gotycki ratusz – dlaczego jest taki wyjątkowy?
• Krasnale – mali mieszkańcy Wrocławia

Pakiet „2+3 Wrocław dla małych i dużych - 1000 PLN” to świetna propozycja dla tych z Was,
którzy uwielbiają spacery po mieście i mają do dyspozycji aż 4 godziny. W tym czasie nasi
najlepsi przewodnicy ciekawie i z humorem pokażą wam dwa najważniejsze obszary turystyczne
Wrocławia: Ostrów Tumski i Stare Miasto. Usłyszycie jakie legendy krążą o Ostrowie Tumskim
wśród mieszkańców miasta, a także dokładnie poznacie Stary Rynek. To w jego okolicznych
zakamarkach znaleźć można klimatyczne miejsca z różnych epok. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich
szukać :)
Na wycieczce oczywiście nie zabraknie także słynnych wrocławskich krasnoludków, które cieszą
oczy zarówno małych, jak i tych większych turystów.
Jako miejsce noclegowe wybraliśmy dla Państwa znajdujący się na Starym Mieście Royal Hostel.
Dodatkowo otrzymacie voucher, dzięki któremu wasze pociechy wyjadą z Wrocławia z
wymarzonymi pamiątkami :)
Podsumowując, w ramach pakietu otrzymacie:
•
•
•
•
•

Nocleg w Royal Hostel w pokoju 5-osobowym z łazienką
4h w towarzystwie świetnego przewodnika
Wejście do Auli Leopoldina i/lub Oratorium Marianum oraz na tzw. Mostek Pokutnic
Voucher do sklepu z pamiątkami w wysokości 60 zł
Niezapomniane wspomnienia z pobytu w stolicy Dolnego Śląska

