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Wrocław – kurs wiedzy praktycznej 

Ramowy program kursu*: 

DZIEO I 30.03.2019 SOBOTA 

07:30   zbiórka uczestników, odprawa, oficjalne rozpoczęcie kursu (miejsce zostanie 
podane w najbliższym czasie) 

08:00  realizacja programu kursu podczas którego zobaczymy i/lub zwiedzimy 
następujące obiekty (podczas 2 dni): Hala Stulecia – Centrum Poznawcze, 
Hydropolis, Kolejkowo, MCS Wrocław (Młodzieżowe Centrum Sportowe) – 
Stadion Olimpijski, MovieGate – Podziemia placu Solnego, Muzeum Miejskie 
Wrocławia, Muzeum Motoryzacji w Zamku Topacz, Muzeum Pana Tadeusza 
Zakładu Narodowego im. Ossolioskich, Odra Centrum – przedpremierowa 
prezentacja!, Piernikarnia Wrocławska (w tym warsztaty wypieku pierników), 
Politechnika Wrocławska – Polinka, Żegluga Pasażerska Wrocław 

14:00    przerwa obiadowa – tradycyjne dania kuchni wrocławskiej w restauracji, która 

jest partnerem  szlaku kulinarnego "Smaki Dolnego Śląska"! – Gastropub 

Wrocławska 

15:00   Piernikarnia Wrocławska  – zwiedzanie połączone z warsztatami  

16:00    dalsza realizacja programu  

20:00   zakooczenie pierwszego dnia kursu 

21:00    dla chętnych wspólna integracja na wrocławskim rynku 

DZIEO II 31.03.2019 NIEDZIELA: 

07:30    zbiórka uczestników 

08:00   dalsza realizacja programu kursu 

18:00   obiadokolacja  – tradycyjne dania kuchni wrocławskiej w restauracji, która jest 

partnerem  szlaku kulinarnego "Smaki Dolnego Śląska"! – Gastropub 

Wrocławska 

19:00    konkurs wiedzy o Wrocławiu 

19:30  oficjalne podsumowanie kursu, omówienie, wręczenie pamiątkowych 
certyfikatów i pinów 

20:00    zakooczenie kursu 

http://wroclawska.com.pl/)
http://wroclawska.com.pl/)
http://wroclawska.com.pl/)
http://www.piernikarniawroclawska.pl/
http://wroclawska.com.pl/)
http://wroclawska.com.pl/)
http://wroclawska.com.pl/)
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* Oprócz wymienionych obiektów uczestnicy kursu zobaczą/odwiedzą: 

 Dworzec Kolejowy PKP Wrocław Główny – miejsca, których nie znacie… :)  

 Muzeum Neonów 

 Panoramy miasta Wrocławia – gdzie zabrad grupę aby pokazad za darmo panoramę 

miasta 

 Wiele innych ciekawych miejsc, które w chwili obecnej pozostaną jeszcze tajemnicą… 

*Program kursu jest nadal w rozbudowie – cały czas czekamy na potwierdzenia od kolejnych 

potencjalnych partnerów. 

Kadra: 

Kadrę kursu stanowid będą licencjonowani przewodnicy miejscy z wieloletnim 

doświadczeniem. 

 

Oficjalni partnerzy: 

 DLA Wrocław –Dolnośląskie Linie Autobusowe 

 Gastropub Wrocławska 

 Hala Stulecia – Centrum Poznawcze  

 Hydropolis  

 Kolejkowo 

 Narodowe Forum Muzyki 

 MCS Wrocław (Młodzieżowe Centrum Sportowe) – Stadion Olimpijski  

 MovieGate – Podziemia placu Solnego  

 Muzeum Miejskie Wrocławia  

 Muzeum Motoryzacji w Zamku Topacz  

 Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolioskich  

 Odra Centrum  

 Piernikarnia Wrocławska   

 Politechnika Wrocławska – Polinka 

 Żegluga Pasażerska Wrocław  

http://dla.com.pl/)
http://wroclawska.com.pl/)
http://halastulecia.pl/)
https://hydropolis.pl/)
http://wroclaw.kolejkowo.pl/
http://www.nfm.wroclaw.pl/
http://www.mcs.wroc.pl/
https://moviegate.pl/
http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/
http://muzeum.topacz.pl/
http://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/
http://onwater.pl/odra-centrum/
http://www.piernikarniawroclawska.pl/
https://pwr.edu.pl/
http://www.statekpasazerski.pl/
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Cena kursu: 149 zł*/os. 

*Uwaga! Wartośd biletów wstępu za które nie zapłaci uczestnik dzięki naszym oficjalnym 

Partnerom przewyższa koszt uczestnictwa w kursie! 

 

Cena zawiera: 

 udział w dwudniowym kursie 

 materiały szkoleniowe 

 pamiątkowy (limitowana edycja) pin z motywem Wrocławia 

 mapę/plan Wrocławia 

 wypożyczenie zestawu słuchawkowego (dzięki naszemu oficjalnemu partnerowi: 

Mexpo - systemtourguide.com) 

 przejazdy autokarem przez cały program kursu (dzięki naszemu oficjalnemu 

partnerowi: DLA Wrocław – Dolnośląskie Linie Autobusowe)  

 bilety wstępu do omawianych obiektów (lista wymieniona w programie ramowym 

kursu) 

 pamiątkowy certyfikat 

 

Cena nie zawiera: 

 biletów wstępu do obiektów, które nie są oficjalnym partnerami i nie zgodzili się na 

bezpłatny wstęp (do 40 zł) - opłata obowiązkowa  

 opłaty za obiady (2 obiady x 25 zł) – serwowane będą  tradycyjne dania kuchni 

wrocławskiej w restauracji, która jest partnerem  szlaku kulinarnego "Smaki Dolnego 

Śląska"! – dla chętnych 

 pamiątkowej (limitowanej edycji) koszulki kursowej z motywem Wrocławia (29 zł) – 

dla chętnych 

 

 

https://systemtourguide.com/
http://dla.com.pl/)
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Dane do przelewu: 

Biuro Turystyczne Prom 

Ul. Skrzydlata 11c/25 

54-129 Wrocław 

Nr konta: Nest Bank 27 2530 0008 2056 1005 7723 0001 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, Wrocław kurs wiedzy praktycznej 

 

Informacje/zapisy: 

Paweł Selucha – przewodnik miejski wrocławski 

+48 603 387 071 

pawel@btprom.pl 

Zapraszamy również na wydarzenie na naszym profilu na portalu facebook: 

https://www.facebook.com/events/765061370528700/ 

 

 

 

 


