
WIRTUALNE WYCIECZKI I SPACERY 

CZ.2 NAJPIĘKNIEJSZE MIASTA 

Prezentujemy Wam drugą część naszego Mini Przewodnika Wirtualnych Atrakcji 

dla całej rodziny. Po wizytach w Muzeach czas na poznanie innych miejsc w naszym kraju. 

Tym razem zapraszamy Was na wirtualną przechadzkę po najpiękniejszych 

zabytkowych miastach Polski.  

Jak to zrobić? Wystarczy najechać Myszką na podkreślone słowo Spacer i wcisnąć 

klawisz Ctrl oraz kliknąć równocześnie myszką! A przeniesiecie się do wybranego miasta! 

Chcecie jeszcze?  Możecie ponownie najechać myszką tym razem na słowo 

Przechadzka i znów wcisnąć klawisz Ctrl i kliknąć myszką! Ponownie zobaczycie miasto, 

teraz trochę z innej perspektywy. 

 Gotowi? Czas więc rozpocząć spacer! Sami wybierzcie od czego zacząć i co Was 

interesuje! A w przyszłości może wybierzecie się tam osobiście?! 

SPACER PO KRAKOWIE 

Odkryjcie piękno  dawnej stolicy Polski 

Krakowa. Przespacerujcie się po mieście  

o tysiącletniej historii, zachwyćcie się dawną siedzibą 

królów polskich i podziwiajcie jedną z ważniejszych 

obecnie europejskich metropolii. Krakowskie Stare 

Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, 

pamiątek historycznych i zabytków, które 

reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne – 

od średniowiecza po czasy współczesne. 

Zapraszamy na spacer  oraz  na przechadzkę! 

SPACER PO WROCŁAWIU 

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest 

jednym z najstarszych i najpiękniejszych 

miast w Polsce. Położony u podnóża 

Sudetów, nad rzeką Odrą , poprzecinany 

jej licznymi dopływami i kanałami, jest 

wyjątkowym miastem 12 wysp i ponad 

stu mostów. Odkryjcie jego  atrakcje 

i  zabytki.  Spacer po Wrocławiu pozwoli 

Wam odkryć widok urokliwych 

kamieniczek  i Rynku Starego Miasta 

i wiele pięknych zakątków miasta. 

Zapraszamy na Wirtualny spacer!     Zapraszamy na Wirtualną przechadzkę! 

https://krakow.pl/spacer
https://visitpoland.online/krakow/
http://www.holoit.com/wroclaw/pl/
https://visitpoland.online/wroclaw/


 

 

SPACER PO WARSZAWIE 

Poznajcie stolicę Polski!  Warszawa to 

największe miasto i  siedziba najważniejszych 

polskich władz państwowych: Prezydenta, Sejmu 

i Senatu, Rady Ministrów. Odwiedźcie w czasie 

wirtualnego spaceru Stare Miasto wpisane 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO – 

tutaj od wieków bije serce stolicy. Zobaczcie Pałac w Wilanowie czy Warszawskie 

Łazienki. Podziwiajcie historyczną zabudowę harmonijnie współgrającą z nowoczesną 

architekturą! 

Zapraszamy na spacer oraz na wirtualną przechadzkę! 

SPACER PO GDAŃSKU 

Poznajcie piękny Gdańsk położony  

nad Morzem Bałtyckim, a dokładniej nad Zatoką 

Gdańską, przy ujściu Motławy do Wisły.                   

To jedno z pierwszych miast w Polsce - osada 

istniała tutaj już w VIII wieku,- a ze względu 

na swą lokalizację należało do grupy miast 

hanzeatyckich, które uczestniczyły w handlu 

morskim. Odkryjcie uroki Głównego Miasta oraz 

najcenniejsze zabytki położone wzdłuż Drogi Królewskiej.  Zobaczcie  Długi Targ, Fontannę 

Neptuna oraz Dwór Artusa.  

Zapraszamy na spacer oraz na przechadzkę! 

SPACER PO POZNANIU 

Odwiedźcie jedno z największych 

i najstarszych miast polskich – Poznań.  

Jest ono  kolebką polskiej państwowości – 

to tu znajdowała się pierwsza rzeczywista 

stolica Polski, jego nazwa wymieniana jest 

w polskim hymnie, a w poznańskiej katedrze 

pochowani są dwaj pierwsi władcy Polski: 

Mieszko I i Bolesław Chrobry. W czasie 

spaceru odkryjcie  Stary Rynek  z Ratuszem 

i Poznańskimi Koziołkami,  zabytkowe 

kamienice czy Ostrów Tumski z katedrą . 

 

Zapraszamy na spacer oraz na  przechadzkę! 

https://warsawtour.pl/project/stare-miasto/
http://www.holoit.com/warsaw/pl/
https://visitpoland.online/warszawa/
http://www.holoit.com/gdansk/pl/
https://visitpoland.online/gdansk/
https://visitpoland.online/poznan/
http://www.holoit.com/poznan/pl/

