Jesteśmy lokalnym organizatorem turystyki, który od 2010
r.

specjalizuje

się

w

profesjonalnej

i

kompleksowej

obsłudze ruchu turystycznego we Wrocławiu. Od lat
ukazujemy

tysiącom

turystów

to,

co

najciekawsze

i

najpiękniejsze w stolicy Dolnego Śląska, dbając przy tym o
najwyższą jakość świadczonych usług. W szczególności
zajmujemy się:
●

wszelkimi formami zwiedzania,

●

organizacją atrakcji kulturalno-rozrywkowych,

●

transportem.

Odkryj z nami piękno Wrocławia!

ZWIEDZANIE MELEXAMI Z PRZEWODNIKIEM
Podczas zwiedzania z przewodnikiem naszymi nowoczesnymi,
ekologicznymi pojazdami, pokażemy uczestnikom ponad 30
najciekawszych zabytków i interesujących miejsc w stolicy
Dolnego Śląska, tyle ile podczas 7 godzinnego tradycyjnego
pieszego zwiedzania.
W

szczególności

Goście

zobaczą:

Rynek

z

zabytkowymi

kamieniczkami, Operę Wrocławską, Plac Solny, Promenadę
Staromiejska, ulicę Świdnicką,
Bibliotekę

Uniwersytecka,

Most Tumski, Mosty Młyńskie,

Katedrę

Św.

Jana

Chrzciciela,

zabytkową Halę Targową, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Uniwersytet

Wrocławski,,

Wieżę

Matematyczną,

Fontannę

Szermierza, Kościół Uniwersytecki, Dawne Więzienie Miejskie,
Stare Jatki i Spiżowy Pomnik Zwierząt Rzeźnych, widokowe
Wzgórze Polskie, Kościół NMP na Piasku, Wrocławskie krasnale,
ulicę Żydowską, Dawny Pałac Królewski, Most Grunwaldzki,
ZOO, Ogród Japoński oraz Kompleks Hali Stulecia.
Zapewniamy:
- zwiedzanie w języku polskim lub obcym,
- kotary chroniące Gości od wiatru lub deszczu,
- ciepłe koce,
- rozgrzewający grzaniec (zimową porą),
- odbiór z hotelu.
●

Trasa I (Stare Miasto + Ostrów Tumski + Uniwersytet
+ Muzeum Narodowe + Panorama Racławicka) - czas
trwania 1h, cena 240 zł za grupę od 1 do 5 osób, za
każdą kolejną 50 zł dopłaty.

●

Trasa II (Stare Miasto + Ostrów Tumski + Uniwersytet
+ Muzeum Narodowe + Panorama Racławicka + Hala
Stulecia + ZOO + Pergola) - czas trwania 2h, cena 330
zł za grupę od 1 do 5 osób, za każdą kolejną 70 zł
dopłaty.

●

Trasa

III

Uniwersytet

(Stare
+

Miasto

Muzeum

+

Ostrów

Narodowe

+

Tumski

+

Panorama

Racławicka + Hala Stulecia + ZOO + Pergola + więcej
czasu na zwiedzanie) - czas trwania 3h, cena 500 zł za
grupę od 1 do 5 osób, za każdą kolejną 100 zł dopłaty.

REZERWACJA & INFORMACJA
+48 785 107 999
info@bestcitytours.pl

WYCIECZKI POZA WROCŁAW
Organizujemy jednodniowe wycieczki poza Wrocław,
podczas których zapewniamy:
transport komfortowymi busami lub autokarem,
pilota oraz przewodnika,
zwiedzanie i bilety wstępu,
przekąski i napoje,
Najpopularniejsze wycieczki:
AUSCHWITZ-BIRKENAU
Auschwitz jest miejscem upamiętniającym najciemniejszy
i najbardziej brutalny okres w historii ludzkości. To
największy z niemieckich obozów koncentracyjnych,
w którym ponad 1,1 miliona ludzi straciło życie.
Cena: 150€/osobę
KRAKÓW
&
KOPALNIA
SOLI
„WIELICZKA”
Kraków jest drugim największym i jednym z najstarszych
miast w Polsce. To wiodący ośrodek polskiego życia
naukowego, kulturalnego i artystycznego.
Wieliczka
Kopalnia Soli, zbudowana w XIII wieku, jest światowej
klasy zabytkiem, umieszczony na Liście Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
Cena: 190€/osobę
PERŁY
DOLNEGO
ŚLĄSKA
Dolny Śląsk to fascynujący region. Jego burzliwa przeszłość,
ciekawa kultura i niezwykle piękne krajobrazy sprawiają, że
jest jednym z najczęściej odwiedzanych województw
w Polsce. Uczestnicy zwiedzą: Zamek Książ - jeden
z najpiękniejszych w Polsce, trzeci co do wielkości zamek
w Polsce otoczony lasem położony w malowniczych górach;
Kościół Pokoju w Świdnicy lub Jaworze - unikatowe w skali
światowej budynki religijne z XVII w wpisane na listę
zabytków UNESCO; Kompleks Osówka - tajna kwatera
Hitlera oraz część imponującego projektu hitlerowskich
Niemcy z końca II w.ś.
Cena: 140€/osobę
Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na
stronie www.seewroclaw.pl, gdzie znajdą Państwo również
takie wycieczki, jak:
●
●
●
●

Sekrety II Wojny Światowej
Polskie Góry
Gross Rosen Camp&Jawor
The Great Escape - Stalag Luft III

REZERWACJA & INFORMACJA
+48 534 100 780
info@seewroclaw.com

ZWIEDZANIE ROWEROWE I WYPOŻYCZALNIA
Malownicze trasy nad Odrą, rozbudowana infrastruktura
i mnóstwo miejsc, do których najłatwiej dotrzeć na
dwóch kółkach – Wrocław to raj dla rowerzystów.
Ponad 200 km ścieżek rowerowych, zielone trasy wzdłuż
Odry oraz mnóstwo zakamarków, do których najłatwiej
dotrzeć jest właśnie na dwóch kółkach - Wrocław to raj
dla rowerzystów. Wycieczka z przewodnikiem dostępna
w wielu językach to idealny wybór dla aktywnych, którzy
chcą w nietypowy sposób zwiedzić miasto i poznać jego
sekrety.
Posiadamy
40
komfortowych,
nowoczesnych
i bezpiecznych rowerów miejskich i cruiserów,
wyposażonych w oświetlenie i zabezpieczenie.

Wyjątkową przyjemną formą zwiedzania jest zwiedzanie
rowerowe z naszym przewodnikiem.
Zwiedzanie obejmuje:
Stare Miasto + Ostrów Tumski + Kompleks Hali Stulecia
+ Dzielnice Tolerancji (3h)
Zapewniamy zwiedzanie w języku polskim lub obcym.
Cena:
Wypożyczenie roweru od 60 pln/osobę.
Zwiedzanie grupowe 190 pln/osobę - codziennie o
godzinie 10:00, start Informacja Turystyczna, ul.
Rynek 14.

REZERWACJA & INFORMACJA
+48 785 107 999
info@seewroclaw.com

Ponadto organizujemy:

●

rejs Odrą - okazja, by przekonać się,
dlaczego

Wrocław

nazywany

jest

Wenecją Północy,
●

zwiedzanie Wrocławia

zabytkowym

tramwajem,
●

wieczorny

przejazd

na

specjalne

pokazy Fontanny Multimedialnej,
●

zwiedzanie piesze,

●

Food&Vodca

Tour

-

organizacja

wieczoru w tradycyjnej wrocławskiej
restauracji

wraz

z

degustacją

lokalnych dań i trunków,
●

rezerwacje klubów i restauracji.

●

Możemy

również

zaoferować

Państwu wynajem busa z kierowcą
oraz

wynajem

samochodu

klasy

premium z kierowcą. Zapewniamy
najwyższy poziom usług transportu
klasy

biznes.

Wyróżniamy

bezpieczeństwem,
i

wygodą.

Zawsze

się

komfortem,
jesteśmy

do

dyspozycji. Jako firma specjalizująca
się w profesjonalnym transporcie,
spełniamy

wszelkie

wymagane

standardy

mające

na

celu

zapewnienie bezpieczeństwa naszych
pasażerów.

