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WIELKIE ODLICZANIE!
Już 23 listopada na wrocławski Rynek po raz kolejny zawita Jarmark Bożonarodzeniowy.
Pośród pachnących lasem choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników na
odwiedzających czeka moc atrakcji i niespodzianek.

ATRAKCJE NA PLACU SOLNYM
Na Placu Solnym pojawią się nowe atrakcje między innymi trzypoziomowy bajkowy domek
z tarasem widokowym i wieżyczką z podświetlanym zegarem. W domku tym będzie można
ogrzać się w blasku kominka, napić się gorących napojów i przyjemnie spędzić czas
w świątecznej, bajkowej przestrzeni, podziwiając z innej perspektywy panoramę Jarmarku
Bożonarodzeniowego. Ta niecodzienna atrakcja dostępna będzie tylko podczas Jarmarku
i zachwyci swoim urokiem każdego! Plac Solny będzie magicznym magnesem,
przyciągającym i zapraszającym do centrum świątecznej przestrzeni kulinarnej
i rozrywkowej, w której poczujemy niepowtarzalny klimat nadchodzących świąt.
W tym wyjątkowym obszarze zagoszczą domki handlowe z przeróżnymi pysznościami, które
swoim zapachem zwabią każdego przechodnia. Unikatowe wyroby zachwycą niepowtarzalną
formą i różnorodnością. Jarmarkowi smakosze będą mieli do wyboru gofry ptysiowe,
w różnych wariantach smakowych, placki ziemniaczane, cepeliny, kartacze, pyry z gzikiem,
szynki pieczone, góralskie serki, czekoladowe pierniki, wyśmienite konfitury i nalewki
z Armenii. Poza smakołykami, na Placu Solnym będzie można znaleźć także ukraińską
ceramikę, ozdoby z drewna, bombki, kolorowe witraże, świąteczne wieńce i stroiki,
kosmetyki naturalne.
Odwiedzający Jarmark po raz pierwszy będą mieli okazję zobaczyć na Placu Solnym „Galerię
Mikołaja” - trzypoziomową atrakcję, która bajkową świąteczną dekoracją zachęci do
odwiedzenia tego nietypowego wnętrza. Koniecznie trzeba to zobaczyć!
W pobliżu „Galerii Mikołaja” znajdziemy niezwykłe miejsce, które z powodzeniem działa
w przestrzeni Placu Solnego już od kilku miesięcy. Ukryta w podziemiach Placu Solnego –
Movie Gate – Galeria Sztuki Filmowej, przeniesie nas w magiczny świat filmu, nauki
i historii. Wyjątkowa ekspozycja, składająca się z oryginalnych kostiumów i rekwizytów
filmowych największych mega produkcji światowego kina, pozwoli przenieść się w świat,
który do tej pory był dostępny wyłącznie na dużych ekranach kin. W ramach Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Movie Gate odbywać się będą interaktywne „Pokazy Pomocników
Szalonego Mikołaja”.

KULINARNE NOWOŚCI, JARMARKOWE PYSZNOŚCI…
Jarmark Bożonarodzeniowy to miejsce szczególne dla wszystkich łasuchów!
Pierzeja północna Rynku stanie się prawdziwym rajem dla smakoszy! To między innymi tutaj
będzie można skosztować pyszności z różnych regionów Polski i Europy. Pośród smaków
i aromatów, znajdziemy wyborne specjały: alzackie podpłomyki flammkuchen, francuskie
salami, indyjskie samosy, podlaskie wędliny, dolnośląskie miody, turecką baklavę,
portugalskie desery a także bajkowe „wrocławskie kamieniczki” w postaci pierników, które
znajdziemy w stylowym drewnianym Młynie. W tym roku „wrocławskie pierniczki kamieniczki” obchodzą już czwarte urodziny😊
Nie zabraknie świątecznych słodkości: pysznych, hiszpańskich pączków churros, owoców
w czekoladzie, gofrów, kołaczy węgierskich. W tym roku węgierski kołacz pojawi się także
w wyjątkowej wersji - na słono. Wytrawną wersję kołacza będzie można znaleźć w domku
zlokalizowanym przy Pomniku Fredry.
Po raz pierwszy w tym roku, na Jarmarku Bożonarodzeniowym pojawi się także stoisko
z kuchnią włoską. Na pierzei południowej Rynku będzie można skosztować zapiekanych
makaronów w różnych wersjach smakowych oraz tradycyjnej włoskiej kanapki panuozzo.
Dla koneserów czekolady proponujemy ręcznie wykonane, przepyszne i zaskakujące swoją
formą czekoladowe figurki – będą one nie tylko rajem dla podniebienia, ale także
oryginalnym świątecznym prezentem.
Nie zabraknie także specjałów polskiej kuchni. W drewnianych domkach znajdą się między
innymi: szaszłyki, golonki, bigos, pajda chleba, szare kluchy, ziemniaki ze śledziem, pierogi,
gołąbki, kwaśnica. Pojawią się również potrawy z grilla, góralskie oscypki z żurawiną,
pieczone kasztany, aromatyczne zioła i przyprawy, tradycyjne polskie i litewskie wędliny,
węgierskie langosze z nadzieniem, miody i austriackie sery.
Na pierzei północnej Rynku zostanie utworzona strefa pod hasłem „Wrocław Społecznie
i Lokalnie”, w której - dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego - zaprezentują się certyfikowani wystawcy Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego. W drewnianych domkach będzie można znaleźć manufakturę regionalnych
wyrobów z Dolnego Śląska. Znajdą się tam między innymi wytwarzane w oparciu
o tradycyjne receptury sery i wędliny, a także miody z dolnośląskich pasiek i pierniki.
„Wrocław Społecznie i Lokalnie” to także miejsce gdzie swoje działania zaprezentują
wrocławskie organizacje, które wspierają osoby defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem
społecznym.
W POSZUKIWANIU ŚWIĄTECZNYCH INSPIRACJI…
W tym roku nowością wśród rękodzieła na Jarmarku będą autorskie, ręcznie robione zegarki,
biżuteria artystyczna w formie srebra połączonego z innymi materiałami np. tkaniną, ozdoby
świąteczne wytwarzane ze szkła, gliny i żeliwa, figurki z kryształami Swarovskiego, biżuteria
z pereł, „mini ogrody” zamknięte w szkłach ,obrazy z naturalnych roślin, a także naturalne
kosmetyki na bazie piwa wytwarzane przez wrocławską pracownię.
Miłośnicy rękodzieła będą mogli wybierać spośród rzeźb, autorskiej ceramiki artystycznej,
ręcznie malowanych bombek, oryginalnych, drewnianych wyrobów z niepowtarzalnymi
wzorami. Pośród unikatów z najdalszych zakątków świata znajdą się wyroby dekoracyjne
i biżuteria prosto z Afryki. Bliżej poznamy takie kraje jak: Zambia, Mozambik, Tanzania,
Kongo czy Uganda. Wielbiciele biżuterii będą mogli znaleźć wyjątkowe wyroby z kamieni

szlachetnych, bursztynu, srebra, metaloplastyki. Pojawią się wykonane z naturalnego,
lnianego materiału ozdobne torby i worki z kolorowymi motywami, świąteczne wyroby
ceramiczne, litewskie przytulne koce z wełny.
Odwiedzający Jarmark w świątecznych domkach znajdą również ręcznie wyszywane
maskotki, kocyki dla najmłodszych, kolorowe drewniane zabawki, haftowane aniołki,
ozdobne torby filcowe i poduchy z motywami ludowymi, marsylskie mydła zapachowe,
naturalne kosmetyki i wiele innych trudno dostępnych na co dzień produktów. Będzie można
również wysłać do bliskich wyjątkową, bo malowaną w drewnie kartkę świąteczną. Każdy
kto, jest fanem rękodzieła, techniki decupage, inspiracji folkowych i stylu eko z pewnością
nie będzie zawiedziony.
Tradycyjnie przy wrocławskiej choince zamówimy ręcznie malowaną bombkę z życzeniami
lub dedykacją, imienną podkowę na szczęście wykutą przez kowala lub pamiątkową monetę
wybitą przez mincerza. Z jarmarkowymi talizmanami dobra passa nie opuści nikogo przez
cały następny rok.
MNÓSTWO RADOŚCI NA JARMARKU ZAGOŚCI!
Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy to także moc atrakcji wywołujących uśmiech na
twarzy każdego, kto w tym magicznym czasie odwiedzi Rynek!
W Bajkowym Lasku na najmłodszych uczestników Jarmarku czekać będą piękne, bajki
z wyjątkową wizualną, między innymi: „Czerwony Kapturek”, „O dzielnym krawczyku”,
„Królewna Śnieżka” czy też „Pinokio”.
W pobliżu „Domku Pod Krasnalem” pojawią się rozświetlone sanie z „magicznymi
prezentami”, które swym urokiem zaproszą do zrobienia pamiątkowej fotografii.
Pamiątkowe zdjęcie wykonamy również przy świątecznej tablicy z zimową scenerią. W tym
roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym pojawi się jeszcze jeden zimowy obraz –
odwiedzający będą mogli przybrać postać renifera, bałwanka lub sympatycznego krasnala.
Tradycją wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego są ceramiczne kubeczki buciki,
które zyskają nowy wzór i kolor. W kubeczkach tradycyjnie będzie można skosztować
aromatycznego, wrocławskiego grzańca, gorącej czekolady i innych rozgrzewających
napojów, delektując się jednocześnie atmosferą nadchodzących świąt. Gorących napojów
w unikatowych kubeczkach będzie można napić się w kilku lokalizacjach na Jarmarku
Bożonarodzeniowym: na Placu Solnym w nowym trzypoziomowym domku z zegarem
na wieży, w „Świątecznym Wiatraku” i Domku z tarasem widokowym w Bajkowym Lasku,
w „Domku Pod Krasnalem” przy pomniku Fredry, w „Domku Kominkowym” na pierzei
północnej Rynku.
W ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego prowadzone będą warsztaty dla zorganizowanych
grup z przedszkoli i szkół podstawowych. Najmłodsi w tym roku własnoręcznie będą
lukrować świąteczne pierniczki i bezpłatnie skorzystają z dziecięcych karuzel znajdujących
się na Jarmarku.
Warsztaty odbędą się - wzorem roku ubiegłego w domku z tarasem w Bajkowym Lasku oraz
w tym roku – po raz pierwszy, także w trzypoziomowym domku na Placu Solnym.
W pobliżu „Domku Pod Krasnalem” zaparkują dostojne renifery z saniami św. Mikołaja.
Nieopodal choinki ustawiona będzie skrzynka pocztowa, do której wszyscy będą mogli
wrzucać listy i kartki ze świątecznymi marzeniami skierowanymi do św. Mikołaja.

Na wrocławski Rynek zawita krasnal Prezentuś. Legenda głosi, ze trzeba trzykrotne dotknąć
jego czapeczki, aby spełniły się wszystkie życzenia… Ten przesympatyczny wrocławski
Krasnal pojawia się tylko raz w roku, właśnie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego we
Wrocławiu i znika na kolejne 11 miesięcy.
MOC ŚWIĄTECZNYCH WYDARZEŃ!
Jarmark Bożonarodzeniowy to także niezwykłe wydarzenia, które sprawią, że serce
Wrocławia zabije mocniej! Goście jarmarku będą świadkami niezwykłych parad pełnych
muzyki, światła i energii. Cykl wydarzeń rozpocznie się 2 grudnia w niedzielę. Odwiedzający
Jarmark będą świadkiem magicznego widowiska „Święta zaklęte w bajkach”.
A już 6 grudnia, odbędzie się uroczyste powitanie Mikołaja oraz oficjalne rozświetlenie
wrocławskiej choinki. Od 6 do 16 grudnia funkcjonować będzie jarmarkowa scena, na której
będzie można podziwiać artystyczne występy najmłodszych i świąteczne koncerty,
realizowane we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. 9 grudnia
odbędzie się tradycyjna, świąteczna parada z Mikołajem zakończona finałem na scenie.
16 grudnia paradę na Rynku poprowadzą wrocławskie elfy. Cykl widowisk zakończy się
„Wigilijnym Korowodem Kolędników” 23 grudnia.
24 grudnia na wrocławskim Rynku, tuż przy choince odbędzie się „Wigilia dla Samotnych
i Potrzebujących” organizowana przez miasto Wrocław.
Czas spędzony na jarmarku z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy
odwiedzą wrocławski Rynek.
JARMARK BOŻONARODZENIOWY WIRTUALNIE
W tym roku strona Jarmarku Bożonarodzeniowego www.jarmarkbozonarodzeniowy.com
zaprezentowana zostanie w nowej odsłonie. W zakładce plan Jarmarku dostępna jest
interaktywna mapa Jarmarku z uwzględnieniem stoisk i atrakcji. To także kopalnia wiedzy,
dla tych, którzy na Jarmark wybierają się po konkretne zakupy. Plan Jarmarku uwzględnia
asortyment dostępny w każdym domku. Turyści i odwiedzający Jarmark spoza Wrocławia
z powodzeniem znajdą na stronie listę parkingów, wskazówki dojazdu na Rynek,
wykaz środków komunikacji miejskiej, a także propozycję noclegów.

Jarmark Bożonarodzeniowy
od 23 listopada do 31 grudnia 2018
więcej informacji na: www.jarmarkbozonarodzeniowy.com

www.facebook.com/JarmarkBozonarodzeniowy
www.instagram.com/JarmarkBozonarodzeniowyWroclaw
Spotkajmy się na wrocławskim Rynku w świątecznym klimacie!

