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Wrocław jest jedną z aglomeracji nazywaną Wenecją Północy. Na terenie miasta znajduje się
obecnie od 118 do 130 mostów i kładek. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż woda we Wrocławiu jest
praktycznie wszędzie. Najważniejsza jest oczywiście rzeka Odra, ale są też kanały i dopływy
Odry, Oława, Ślęza, Widawa, Bystrzyca, kilkadziesiąt mniejszych i większych rzek, strumieni,
mnóstwo rowów melioracyjnych oraz Fosa Miejska. Wszystkie te czynniki umożliwiają stworzenie
różnego rodzaju wycieczek typu incentive travel wokół tematyki związanej z wodą we Wrocławiu.
Do dyspozycji organizatorów wydarzeń są liczne Beach Bary, dzięki którym życie na Odrze na
nowo rozkwitło. Dodatkowo, dostęp do wody umożliwia organizację różnego rodzaju aktywności
na wodzie – kajaki, łodzie czy rejsy statkami. We Wrocławiu znajdują się również wyjątkowe
obiekty należące do MPWiK, jak chociażby muzeum wiedzy o wodzie – Hydropolis, w którym
można poznać nie tylko tajemnice wody, ale też pogłębić swoją wiedzę o świecie. Ciekawostką jest
wybór miejsca dla tego obiektu – mianowicie znajduje się on w dawnym zbiorniku wody czystej z
1893 roku. Każda z 9 stref tematycznych pokazuje wodę z innej perspektywy. Dodatkową atrakcją
we Wrocławiu może być też kolej linowa Polinka, która łączy kampus główny Politechniki
Wrocławskiej ze znajdującym się po drugiej stronie rzeki kampusem na Grobli. Na Odrze znajduje
się również staromiejski archipelag wysp. Należą do niego wyspy: Słodowa, Tamka, Daliowa,
Bielarska, Młyńska oraz Piasek. Największą popularnością cieszy się Wyspa Słodowa, która dzięki
swojej otwartej przestrzeni, stwarza wiele możliwości zarówno dla turystów jak i mieszkańców
Wrocławia. Spokojna atmosfera tych miejsc oraz przystosowanie do relaksu sprawiają, że jest to
odpowiednie miejsce na spotkanie integracyjne lub chwilę odpoczynku.
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WROCŁAW – RZEKA ODRA 
– WENECJA PÓŁNOCY



The World Games 2017 – igrzyska sportów nieolimpijskich podczas których Wrocław gościł 3500
zawodników z ponad 112 krajów. Zawody rozgrywane były jednocześnie w 24 obiektach,
powstała też nowa infrastruktura rekreacyjna, tor wrotkarski przy Parku Milenijnym oraz baseny
przy ulicy Wejherowskiej, która jest obecnie dostępna dla mieszkańców miasta oraz turystów.
Wrocław można więc śmiało nazwać stolicą sportów nieolimpijskich w Polsce. W ramach incentive
travel warto zapewnić uczestnikom niezapomnianą integracją poprzez aktywność sportową oraz
poznanie obiektów sportowych, gdzie rozgrywały się poszczególne zawody. W związku z
powyższym nie można pominąć takich obiektów jak Hala Stulecia, Narodowe Forum Muzyki oraz
Sky Tower, które były nieoczywistymi przestrzeniami wykorzystanymi do przeprowadzenia
zawodów. Ponadto, we Wrocławiu działają kluby sportowe, które mogą dostarczyć
uczestnikom incentive travel niezapomnianych, sportowych emocji oraz zapewnić rywalizację
sportową w ramach wybranych sportów nieolimpijskich takich jak lacrosse, football amerykański,
żużel, ultimate frisbee, korfball, squash czy petanque.
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THE WORLD GAMES – WROCŁAW - STOLICA SPORTÓW
NIEOLIMPIJSKICH W POLSCE



Wrocław to wyjątkowe miejsce, gdzie przeplatają się różne kultury i tradycje, które wpłynęły na
obecny kształt miasta. Współczesny Wrocław jest mieszanką tradycji kulinarnych. Powojenni
mieszkańcy miasta przyjechali tu z różnych stron Polski i świata, przywożąc ze sobą swoje lokalne
przepisy. W ramach incentive travel inspirowanych kulinariami proponujemy niezwykle
„aromatyczny” szlak zwiedzania miasta. W ramach podróży kulinarnych, lokalni szefowie kuchni
chętnie przeprowadzą warsztaty inspirowane dawną kuchnią Breslau dla uczestników incentive
travel. Ponadto, warto spróbować rodzimych alkoholi podczas Vodka Tour oraz Beer Tour, które
pozwolą przybliżyć uczestnikom tradycje polskiego piwowarstwa i destylacji. Wrocław obfituje 
w miejsca, gdzie napijemy się dobrych piw rzemieślniczych. Powstały one z pasji oraz miłości do
piwa i udowadniają, że wrocławskie piwowarstwo nie umarło, a wręcz ma się wyśmienicie, bo
wraca do korzeni: tradycyjnych metod, najwyższej jakości składników i prawdziwego procesu
warzenia. Najpopularniejsze z nich to Warsztat Piwowarski, Browar Profesja oraz Browar Stu
Mostów. Wrocław to również miasto, które słynie z niezwykłych miejsc kulinarnych na mapie
Dolnego Śląska. Uczestnicy wydarzenia mogą wykonać własne słodkości oraz wziąć udział w
niezapomnianym live cooking. We Wrocławiu znajdują się także studia kulinarne, które oferują
udział w warsztatach z kreatywnego gotowania. Uczestnicy warsztatów mają szansę
przygotować potrawy pochodzące z kuchni całego świata pod okiem profesjonalistów. Dzięki ich
pasji powstaje wspaniała atmosfera poprzez łączenie zabawy z nauką.
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SZLAKIEM KULINARNYM WROCŁAWIA



Wrocław to wyjątkowe miasto, w którym można zobaczyć nie tylko
niepowtarzalne zabytki, ale również zorganizować incentive travel szlakiem
wrocławskiego streetart’u. Uczestnicy wydarzenia będą mogli odkryć galerię
neonów, miejskie murale czy też niezwykłe klatki schodowe we wrocławskich
kamienicach.   Zewnętrzna galeria neonów znajduje się w podwórku przy ul.
Ruskiej 46. Zobaczymy tu między innymi sentymentalne neony z dawnych kin
Dworcowego, Ogniska i Warszawy, potężnych rozmiarów Elam z ul. Chorwackiej,
Rumcajsa z ul. Powstańców Śląskich, Modę Polską z Rynku, czy Grand Hotel z
Piłsudskiego.  Wszystkie prezentowane w galerii neony pochodzą z kolekcji
fundacji Neon Side Wrocław. Idąc dalej, kiedy wybierzemy się szlakiem
wrocławskich murali możemy odkryć niesamowite grafiki, które są prawdziwymi
dziełami streetartu. Nie da się ukryć, że wrocławskie Nadodrze słynie z murali.
Spacer śladem wrocławskich murali to jedna z najbardziej inspirujących wypraw
artystycznych. To również świetna zabawa dla tych, którzy zechcą odkrywać
tajemnice Wrocławia. Warto też wspomnieć o niezwykłych klatkach schodowych
w mieście. Uczestnicy incentive travel będę mogli odbyć niezapomniany fotospacer
szlakiem wrocławskich kamienic.
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STREETART TOUR


