
 
 

                            
 

 
 
 
  

Dni Seniora 2018  
Wycieczki dla seniorów  

 
Podstawowe informacje: 

● czas trwania: 10.00-12.00 
● koszt dla seniora: 12 złotych/wycieczka 
● koszt dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora: 10 złotych/wycieczka 
● ilość miejsc ograniczona 
● obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: 

odkryjwroclaw@gmail.com 

 
Tematy wycieczek: 
 
20.09.2018 
Kultura przez wszystkie przypadki - Dzielnica Czterech Świątyń 
 
Zaledwie 10 minut od rynku znajduje się niezwykłe miejsce dla wyznawców różnych religii i              
pasjonatów kultury. W jednej dzielnicy znajdują się miejsca modlitwy należące do czterech różnych             
wyznań. Maksymalna odległość między dwoma z nich to zaledwie 300 metrów. Wyruszymy w podróż              
przez wieki, aby dowiedzieć się, jak różne religie, kultury i narody tworzyły historię naszego miasta.               
Dzielnica Czterech Świątyń jest również niezwykłym miejscem, w którym działają artyści uliczni oraz             
znaleźć można Galerię Neonów, które niegdyś zdobiły budynki naszego miasta.Wycieczkę          
zakończymy pod Arsenałem Miejskim, który stanowi niezwykły przykład architektury obronnej z XVII            
wieku. 
 
miejsce spotkania: Rynek, Pomnik A. Fredro 
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27.09.2018  
Stary Cmentarz Żydowski 
 
W czasie tego spaceru udamy się na Stary Cmentarz Żydowski, gdzie będziemy mieli okazję poznać               
historię gminy żydowskiej w czasie jej złotego wieku w naszym mieście. Na cmentarzu znajdziemy              
około 12 tysięcy nagrobków oraz odkryjemy niemal wszystkie style architektury. Dowiemy się, jak             
Żydzi we Wrocławiu przyczynili się do rozwoju miasta oraz poznamy historie największych osobistości             
pochowanych na cmentarzu. Tu miejsce spoczynku znaleźli m.in. Auguste Stein, matka Edyty Stein,             
którą papież Jan Paweł II ogłosił patronką Europy; Ferdynand Lassalle, założyciel pierwszej            
robotniczej partii w Niemczech oraz rodzice noblisty Fritza Habera. Mało kto wie także, że na               
cmentarzu, który obecnie funkcjonuje jako Muzeum Sztuki Cmentarnej kręcono również jeden z            
odcinków serialu Czterej pancerni i pies. Atmosfera na cmentarzu jest magiczna.  
 
miejsce spotkania: Stary Cmentarz Żydowski 
 
 
 
4.10.2018 
Architektura i natura: Hala Stulecia i okolice 
 
Początek XX wieku przyniósł miastu szybki rozwój. W tym okresie zbudowany został Most             
Grunwaldzki i Hala Stulecia – architektoniczne wizytówki miasta. Hala jest jedynym budynkiem we             
Wrocławiu, który trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W czasie tej wycieczki odkryjemy             
ponadto niezwykłości znajdujące się w Parku Szczytnickim i jego okolicach. Odnajdziemy drewniany            
kościółek św. Jana Nepomucena, zapoznamy się z innowacyjną architekturą zbudowaną na potrzeby            
wystawy WUWA oraz dowiemy się, gdzie pierwotnie znajdował się tor wyścigów konnych we             
Wrocławiu. Poznamy również historie najbardziej znanych osobistości, żyjących w tej dzielnicy. Jest            
to spacer, która w niezwykły sposób łączy architekturę i naturę.  
 
miejsce spotkania: Iglica 
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