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��  THINK VENUE – PROMOCJA

HYDROPOLIS – 
unikatowe centrum
wiedzy o wodzie
Wro cław skie Hy dro po lis to wy jąt ko we miej sce nie tyl ko na ska lę kra jo wą, ale i eu ro pej -
ską. Bu dy nek po wstał w XIX wie ku i przez po nad 100 lat był zbior ni kiem czy stej wo -
dy dla miesz kań ców Wro cła wia. W 2015 r. na stą pił mo ment prze ło mo wy – zbior nik
wo dy czy stej zmie nił się w zbior nik wie dzy o wo dzie w czy stej po sta ci. Ten uni ka to wy
obiekt ob cho dzi wła śnie pię cio le cie swo jej dzia łal no ści. 

HYDROPOLIS
�� PRZESTRZENIE DLA MICE

Hydropolis składa się z 9 sal tematycznych, 
z czego 4 są przeznaczone do organizacji
wydarzeń.  

��  STREFA WEJŚCIA – powierzchnia:
160+195 mkw., pojemność: 200 osób 
(na stojąco), 100 osób (na siedząco), 120 osób
(układ teatralny) 

��  STREFA RELAKSU – powierzchnia: 
350 mkw., pojemność: 150 osób (na stojąco),
100 osób (na siedząco), 150 osób (układ
teatralny) 

��  STREFA STANY WODY – powierzchnia:
270 mkw., pojemność: 70 osób (na stojąco), 
50 osób (na siedząco), 70 osób 
(układ teatralny) 

��  STREFA OCEAN ŻYCIA – powierzchnia:
220 mkw., pojemność: 70 osób (na stojąco), 
50 osób (na siedząco), 70 osób 
(układ teatralny) 

�� KONTAKT
ul. Na Grobli 17, 50-421 Wrocław, 
e-mail: eventy@hydropolis.pl, 
tel.: 691 900 342

�� PARKING
40 pojazdów

�� LOKALIZACJA
2 km od wrocławskiego Rynku oraz dworca
PKP, dwa przystanki tramwajowe (ok. 1 km)
od Galerii Dominikańskiej. 
Kilka minut spaceru dzieli Hydropolis 
od ZOO (przejście przez kładkę, tylko 
w sezonie letnim).

Hy dro po lis, któ re rocz nie od wie dza po nad
300 tys. osób, to miej sce, w któ rym no wo cze sne
tech no lo gie słu żą uka za niu wo dy w nie ocze ki wa -
ny, czę sto za ska ku ją cy spo sób. Pod sta wo wa dzia -
łal ność pla ców ki to wy sta wa z ta kimi atrak cja mi,
jak m.in. wier na re pli ka ba ty ska fu Trie ste, w któ -
rym dwóch śmiał ków ze szło na dno Ro wu Ma riań -
skie go czy pro jek cja 360º wy świe tla na na 65-me -
tro wym ekra nie, opo wia da ją ca o po wsta niu wo dy
na Zie mi. Ale Hy dro po lis to tak że uni ka to we ve -
nue, gdzie oprócz kon fe ren cji czy uro czy stych
ban kie tów, moż na zor ga ni zo wać emo cjo nu ją ce
kon cer ty oraz te ma tycz ne esca pe ro omy. 

Cen trum wie dzy o wo dzie skła da się z dzie wię -
ciu stref wy sta wo wych, z któ rych czte ry prze zna -
czo ne są do or ga ni za cji wy da rzeń. Znaj du je się tam
Stre fa Wej ścia, czy li ob szer ne lob by, któ re go głów -
ną atrak cję sta no wi wir wod ny o wy so ko ści
3,5 me tra oraz Stre fa Re lak su – kli ma tycz na sa la,
w któ rej jed na ze ścian po kry ta jest „mchem”. 
Ta nie spo ty ka na, ży wa in sta la cja sta no wi wi zu ali -
za cję la sów desz czo wych do rze cza Ama zon ki.
W Stre fie Sta ny Wo dy uczest ni cy wy da rzeń mo gą
z ko lei przyj rzeć się obie go wi wo dy w przy ro dzie
oraz na uczyć się roz róż niać róż ne ro dza je chmur.
W Stre fie Oce an Ży cia przed sta wio no na to miast
bo ga te eko sys te my raf ko ra lo wych, tech ni ki ka -
mu fla żu za miesz ku ją cych głę bi ny istot oraz ich róż -

no rod ność – od mi kro or ga ni zmów ukry tych
w kro pli wo dy, po ol brzy mie ssa ki mor skie. 

Nic dziw ne go, że to nie ba nal ne ve nue przy -
cią ga wie lu or ga ni za to rów even tów. W swo jej
pię cio let niej hi sto rii Hy dro po lis go ści ło ma sę
cie ka wych wy da rzeń, jak np. bal syl we stro wy
z po ka zem kuch ni mo le ku lar nej i kon cer tem
smycz ko wym, wa ka cyj ne si lent di sco czy dwie
edy cje Fo rum Pro mo cji Tu ry stycz nej. Ale to 
nie wszyst ko – przed głów nym wej ściem do
Hy dro po lis (przy naj dłuż szej w Eu ro pie dru kar -
ce wod nej) or ga ni zo wa no po ka zy i warsz ta ty
ku li nar ne, prze strzeń obiek tu by ła po za tym
udo stęp nia na do na gry wa nia te le dy sków.

W Hy dro po lis wszyst ko za czy na się od wo dy…
co na tu ral nie świad czy o tym, że jest to miej sce,
któ re szcze gól ną uwa gę zwra ca na eko lo gię
i pro mo cję po staw pro eko lo gicz nych oraz tych
zwią za nych ze zdro wym try bem ży cia. Dla te go
obiekt za chę ca or ga ni za to rów wy da rzeń m.in.
do ko rzy sta nia z lo kal nych pro duk tów, re zy gna -
cji z pla sti ku na sto łach, ale rów nież do ogra ni -
cze nia pro duk tów mię snych na rzecz ro ślin nych.
Zie lo ne wy da rze nia to je den z prio ry te tów 
Hy dro po lis na ko lej ne la ta dzia łal no ści. W myśl
za sa dy, że je śli moż na zro bić coś dla na szej pla ne -
ty – na le ży po dą żać tym kie run kiem. 

Agniesz ka Ju re wicz
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GRUDZIEŃ 2015 R. – OTWARCIE HYDROPOLIS
Pomysł na inwestycję zrodził się w 2011 r. Zaczęliśmy od remontu zabytkowego
zbiornika wody czystej, który trwał 4 lata. Było to mozolne 48 miesięcy.
Pracownicy MPWiK w pocie czoła tworzyli to wyjątkowe miejsce na mapie
Wrocławia. Wszystko w jednym celu – aby służyć mieszkankom i mieszkańcom
naszego miasta. Gdy 5 grudnia 2015 r. powitaliśmy pierwszych gości, byliśmy
pewni, że ruszyliśmy potężną machinę edukacyjną, a odpowiedzialności społecznej
mogą uczyć się od nas największe światowe koncerny.

LUTY 2016 R. – WIZYTA DONA WALSHA W HYDROPOLIS
W 2016 r. odwiedził nas pierwszy z ambasadorów Don Walsh – światowej
sławy eksplorator mórz i oceanów, pierwszy człowiek, który w duecie
z Jacquiem Piccardem dotarł do najgłębszego miejsca na naszej planecie.

PAŹDZIERNIK 2016 R. – HYDROPOLIS WYRÓŻNIONE
W PLEBISCYCIE „7 NOWYCH CUDÓW POLSKI”
Blisko 3,5 tys. głosów oddano na Hydropolis w plebiscycie „7 Nowych Cudów
Polski”, zorganizowanym przez redakcję magazynu National Geographic Traveler.
Centrum wiedzy o wodzie jest jednym z zaledwie dwóch obiektów, które
uzyskały w głosowaniu dwucyfrowy wynik procentowy.

LISTOPAD 2016 R. – WERNISAŻ MISTRZA FOTOGRAFII
RYSZARDA HOROWITZA
W listopadzie 2016 r. Ryszard Horowitz otworzył hucznie wernisaż swoich prac
w strefie Wystaw Czasowych. Ten znakomity fotografik polskiego pochodzenia
uwiecznił na zdjęciach niebanalną architekturę wrocławskich wodociągów.
Jako ambasador zgodził się swoim nazwiskiem sygnować wyjątkowość
Hydropolis w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktualnie mieszka.

GRUDZIEŃ 2016 R. – SYLWESTER W HYDROPOLIS
Występ kwartetu smyczkowego, pokazy kulinarne i laserowe widowisko.
To tylko część atrakcji, jakie Hydropolis przygotowało dla swoich gości
w sylwestrową noc. Ten ostatni wieczór 2016 r. żegnało w centrum wiedzy
o wodzie kilkadziesiąt roztańczonych par.

PAŹDZIERNIK 2017 R. – PIERWSZA GALA KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO HYDROPOLIS
2,5 tys. zgłoszonych zdjęć i kilkadziesiąt tysięcy oddanych głosów w walce
o Nagrodę Publiczności – oto imponujące liczby pierwszej edycji Konkursu
Fotograficznego Hydropolis (KFH). Wygrała Magdalena Chudzik za pracę
„Dwa światy”. Jak powiedział Ryszard Horowitz, ambasador Hydropolis
i członek jury: „średni poziom zgłoszonych zdjęć był bardzo wysoki”.

KWIECIEŃ 2018 R. – GALA EUROPEAN BEST DESTINATION
4 kwietnia 2018 r. w Hydropolis odbyła się gala, podczas której prezydent

Rafał Dutkiewicz odebrał statuetkę za zwycięstwo Wrocławia w prestiżowym
konkursie European Best Destination. Stolica Dolnego Śląska zdobyła ponad

41 tys. głosów, pokonując m.in. Mediolan, Amsterdam, Ateny, Paryż, Barcelonę,
Londyn i hiszpańskie Bilbao.

MARZEC 2018 R. – MP POWER AWARDS
– TYTUŁ NAJLEPSZEGO OBIEKTU EVENTOWEGO 2017

Hydropolis otrzymało nagrodę w konkursie MP Power Awards, w kategorii
„unique”. MP Power Venue to wyróżnienie dla miejsc ze szczególnym

potencjałem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

LISTOPAD 2018 R. – NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY 2018
Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) to najważniejsza nagroda

w branży turystycznej. Podczas uroczystej gali w hotelu Renaissance
Warsaw Airport POT wyróżniła w ten sposób m.in. Hydropolis.

CZERWIEC 2019 R. – FESTIWAL WODY
Festiwal Wody to impreza promująca ekologiczny styl życia w duchu

#zerowaste. Odbył się na terenach MPWiK we Wrocławiu i był największym
tego typu wydarzeniem w stolicy Dolnego Śląska. Liczne atrakcje, gotowanie

na żywo Pascala Brodnickiego z prezydentem miasta, Jackiem Sutrykiem,
koncert Reni Jusis, silent disco. A to wszystko przy wrocławskiej kranówce,

która była podawana na różne sposoby.

CZERWIEC 2019 R. – MILIONOWY GOŚĆ W HYDROPOLIS
3,5 roku od powstania i milion odwiedzających! „Symbolicznym” gościem

okazała się grupa przedszkolaków z Wrocławia, na których czekał szereg atrakcji.

PAŹDZIERNIK 2019 R. – GALA WIELKIEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NATIONAL GEOGRAPHIC

Wspólna miłość do substancji życia, potężnego żywiołu, rzeźbiarza krajobrazów
i muzy wielu artystów, w tym fotografów, sprawiła, że Hydropolis w 2019 r.

połączyło siły z polską redakcją magazynu National Geographic.
Centrum Edukacji Ekologicznej było oficjalnym partnerem 15. edycji

Wielkiego Konkursu Fotograficznego oraz gospodarzem gali finałowej.

CZERWIEC 2020 R. – VII FORUM PROMOCJI
TURYSTYCZNEJ W HYDROPOLIS

W Hydropolis miała miejsce kolejna, siódma edycja Forum
Promocji Turystycznej – wydarzenia organizowanego

przez portal WaszaTurystyka.pl i CEE Hydropolis,
z udziałem ekspertów ze świata turystyki. Było to pierwsze

w Polsce spotkanie branży na żywo,
po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią.

SIERPIEŃ 2020 R. – SILENT DISCO
Ekologiczne gotowanie, naukowe eksperymenty,

wyjątkowe wieczorne zwiedzanie połączone z silent disco –
Hydropolis stawia czoła pandemii pomysłowością

i niecodziennymi atrakcjami. Sytuacja epidemiczna stawia branżę
eventową w trudnej pozycji. Z tego właśnie powodu Hydropolis
proponuje niekonwencjonalne i kreatywne podejście do tematu.

5 LAT HYDROPOLIS
Na początku grudnia br. minęło 5 lat od otwarcia bram Hydropolis dla zwiedzających. Po naszej wystawie oprowadziliśmy
już tysiące zorganizowanych grup, którym pomogliśmy zrozumieć ekologię. Dziesiątki uczniów wzięło udział w warsztatach
ekologicznych – wykonywane w ich trakcie eksperymenty zbliżały nas do poznania tajników chemii i fizyki wody. Ten czas był
obfity również w wiele wydarzeń edukacyjnych, rozrywkowych i promocyjnych.
Hydropolis gościło naukowców, cenionych fotografów, celebrytów, sportowców i polityków z całego świata, ale przede
wszystkim nasz obiekt odwiedziło 1 329 941 gości, którym nie jest obojętny los planety.
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