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ורוצלב התחרתה ביעדים פופולאריים כגון פריז ,מילאנו ואתונה וזכתה בלמעלה מ 41,000 -קולות מ 146-מדינות

 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagורוצלב ,Wioletta Samborska ,היעד האירופאי הטוב ביותר

ורוצלב ) (Wrocławבפולין זכתה בתחרות הבינלאומית האירופית להכתרת היעד הטוב ביותר לשנת  ,2018עם למעלה
מ 41,000-קולות .בקטגוריות נוספות בתחרות זכו ערים שנות ,ביניהן בילבאו הספרדית ,קולמר הצרפתית ,מילאנו,
אמסטרדם ,אתונה ,פריז ועוד .ורוצלב ,הנציגה הפולנית היחידה בתחרות השנה ,זכתה לקולות מ 146-מדינות .בשנים
קודמות זכו בקטגוריה זו בתחרות ,בין היתר ,פורטו ,בורדו ,ליסבון וקופנהגן.
"היעד האירופאי הטוב ביותר" הוא ארגון בינלאומי היושב בבריסל ,שעוסק בקידום התרבות והתיירות באירופה .להיות
מועמד בתחרות השנתית זו זכות גדולה ו 20-ערים משתתפות מדי שנה בתחרות .ורוצלב התחרתה ביעדים פופולאריים
כגון פריז ,מילאנו ואתונה .חבר המושבעים של התחרות ראה בוורוצלב עיר עם פוטנציאל גדול ,אשר התמקדה מאוד
בפיתוח עצמי בשנים האחרונות .כיום ,הודות למעורבותם של תושבי ורוצלב ,קבוצות מקומיות ומבקרים מפולין ומכל
רחבי העולם ,בוורוצלב יכולים להתפאר בתואר יעד התיירות הטוב ביותר
באירופה/https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2018 .
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ורוצלב :אטרקציות ,רומנטיקה ומורשת .צילום לשכת התיירות
"התארגנות להתחייבות גדולות כמו בירת התרבות האירופית לשנת  2016או אירוח משחקי העולם )(World Games
ב 2017-הוכיחו כי ורוצלב מוכנה ליותר .מדי שנה ,מגיעים לבירת שלזיה התחתית בין  4ל 5-מיליון תיירים .קבלת
התואר 'היעד אירופאי הטוב ביותר לשנת  '2018בוודאי יעזור להביא עוד יותר עניין לוורוצלב ואנו נפעל לתרגם את
ההכנסות בתעשיות האירוח והמזון בעיר" ,מציין  ,Wioletta Samborskaמנהל קידום העיר במשרד התיירות של
העיר.
אטרקציות ,רומנטיקה ומורשת :מה עושים בוורוצלב?
ורוצלב היא אחת הערים העתיקות והיפות ביותר בפולין .מדובר ביעד תיירותי אטרקטיבי ,שביקרו בו כ 5-מיליון
תיירים בשנת  .2017האופי המיוחד של העיר אידיאלי הן לחופשת סוף שבוע והן לחופשה ארוכה .ורוצלב היא העיר
הרביעית בגודלה בפולין ,המונה כ 640 -אלף תושבים .היא מהווה מרכז אקדמי מהגדולים בפולין ונושאת בחובה
היסטוריה עשירה וסוערת .בעיר אטרקציות מגוונות שלא תרצו לפספס בעת ביקורכם בה כמו העיר העתיקה ,הרובע
היהודי ,הגן היפני ,גשר הברזל הרדום ,מסלול הגמדים ,שייט בנהר האודרה ועוד .חברות התעופה לוט וריינאייר
מפעילות טיסות ישירות מת"א לורוצלב.
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