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Kompleks Hali Stulecia to historyczne miejsce spotkań wrocławian. Oprócz wzniesionej w 1913
roku Hali, obejmuje Wrocławskie Centrum Kongresowe, multimedialną fontannę, Pergolę oraz
tereny zewnętrzne. W 2006 r. Hala Stulecia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO.  Na terenie Kompleksu znajduje się jedna z najbardziej spektakularnych fontann 
w Europie, która zachwyca wodnymi spektaklami kolorowych strumieni, muzyki i wizualizacji
wyświetlanych na wodnym ekranie. 

Kolacja z widokiem na fontannę? Dlaczego nie! Uczestnicy będą mogli odkryć niesamowite,
modernistyczne przestrzenie które nie są dostępne podczas standardowego zwiedzania. Teren
Kompleksu Hali Stulecia to idealne miejsce do zorganizowania niezapomnianej gry terenowej
zarówno w zamkniętym obiekcie, jak i uroczystej kolacji w otwartej przestrzeni wrocławskiej
Pergoli. Być może planujesz niestandardową kolację z  wykorzystaniem kuchni świata? Teren
Kompleksu Hali Stulecia umożliwia zorganizowanie festiwalu food trucków, które będę serwować
uczestnikom wydarzenia aromatyczne oraz niepowtarzalne dania. Warto również skorzystać 
z potencjału terenów okalających obiekt i zorganizować aktywności ruchowe dla uczestników
wydarzenia – gra w petanque z widokiem na monumentalny obiekt Hali lub bieg na orientację
wśród zielonych przestrzeni Kompleksu i w bliskim sąsiedztwie Parku Szczytnickiego z pewnością
dostarczą wszystkim niezapomnianych sportowych emocji. A może planujesz  zabrać uczestników
wydarzenia na szczyt kopuły Hali Stulecia lub wrocławskiej Iglicy, aby mogli poszybować z głową
w chmurach? Dzięki viralowej rzeczywistości, którą dysponuje Visitor Centre, na terenie obiektu,
można przenieść się tam, gdzie ziemski wzrok nie sięga.
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HALA STULECIA – SPOTKANIE Z HISTORIĄ



Stadion Wrocław to wielofunkcyjne i nowoczesne miejsce oferujące szeroki wachlarz możliwości
dla organizatorów różnorodnych wydarzeń. Obiekt świetnie sprawdza się nie tylko, jako arena
rozgrywek piłkarskich i imprez masowych, ale również, jako miejsce doskonałe do organizacji
wydarzeń typu incentive. Nowocześnie wykończone i wyposażone przestrzenie Centrum
Konferencyjno-Eventowego zaspokoją oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Oprócz
sal konferencyjnych, bankietowych czy przestrzeni targowych, obiekt ten dysponuje
niestandardowymi powierzchniami, które z powodzeniem można zaadaptować do organizacji
wydarzeń wymagających nieszablonowych rozwiązań. Stadion Wrocław ma do zaoferowania
wiele dodatkowych atrakcji. Dedykowane zwiedzanie zakamarków obiektu połączone z grą
edukacyjną, wyścigi na torze kartingowym, czy skoki z dachu Stadionu. Wyścigi na torze pozwolą
poczuć adrenalinę na trasie mierzącej ponad 1000 m. Do dyspozycji uczestników wydarzenia jest
ponad 40 maszyn, umożliwiających rozwinięcie maksymalnej prędkości gokartów. 
W skład floty wchodzą zarówno gokarty dla osób dorosłych, dla dzieci oraz tandemy (gokarty
dwuosobowe). Nie mniej pasjonującą przygodę można przeżyć korzystając z ekstremalnych
skoków z dachu Stadionu. Dream Jump Stadion to niesamowity skok, który powstał z myślą 
o wydłużeniu momentu swobodnego spadania. Dzięki opatentowanemu układowi lin, skok z 40
metrowego Stadionu trwa tyle, co z dźwigu bungee z wysokości 90 metrów!  W przestrzeni
obiektu można również przeprowadzić niezwykłe oraz angażujące gry terenowe dla
zorganizowanych grup, które pozwolą im odkryć ekologiczne rozwiązania w obiekcie oraz poznać
„ukryte” pomieszczenia, niedostępne podczas
standardowego zwiedzania Stadionu.
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STADION WROCŁAW – NIE TYLKO SPORTOWE EMOCJE



Wrocław to miasto pełne atrakcji, zarówno za dnia, jak i po zmierzchu. Miejsc, które
warto zobaczyć wieczorową porą jest tu mnóstwo. Uczestnicy wydarzeń mogą poznać
miasto znad odrzańskich brzegów. Majestatyczne budynki, wysokie kościoły odbijają
swoje oblicza w nurcie rzeki. Niezwykły spacer po Wrocławiu w świetle latarni spotęguje
wrażenia podczas wydarzenia typu incentive. 

A jeśli do spaceru nad Odrą dodamy tajemnicze i niesamowite opowieści rodem 
z najlepszych dreszczowców to wrażeń z pewnością nie zabraknie. Wrocław oferuje
również rozmaite formy środków komunikacji takie jak rowery miejskie, hulajnogi czy
elektryczne skutery, które mogą urozmaicić każde nieszablonowe wydarzenie.

Ponadto, warto również skorzystać z przejazdu zabytkowym tramwajem po Wrocławiu,
który zawiezie uczestników w jedne z najbardziej atrakcyjnych miejsc w mieście.
Połączenie wszystkich tych elementów sprawi, że każdy incentive zorganizowany 
we Wrocławiu będzie niezwykłą przygodą dla jego uczestników.
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TAJEMNICZY WROCŁAW


