5 wymarzonych miejsc dla freelancerów
Najciekawsze miejsca do pracy zdalnej na Dolnym Śląsku
Niekwestionowaną zaletą działalności freelancerów jest możliwość wyboru miejsca pracy. Praca zdalna
przywodzi na myśl biura co-workingowe i tętniące życiem kawiarnie. Możliwości jest jednak dużo więcej.
Sprawdźcie listę najciekawszych, nieoczywistych miejsc, które sprzyjają kreatywnej pracy.
Zdradzamy listę dolnośląskich adresów z najbardziej inspirującą aurą do pracy zdalnej.
Pracownia Food Think Tank
Miejsce, które łączy w sobie zalety biura co-workingowego i kawiarni. Znajdująca się na Nadodrzu
kameralna pracownia to interdyscyplinarna platforma wymiany poglądów. Siedziba założycieli fundacji
Food Think Tank sprzyja pracy w twórczej atmosferze. Można tam wziąć udział w warsztatach
artystyczno-kulinarnych i podyskutować o swoim projekcie, albo zaszyć się w kameralnym wnętrzu przy
wegańskich przysmakach i kubku kawy. Zdecydowanie jeden z najciekawszych punktów na mapie
wrocławskich freelancerów!
Kino Nowe Horyzonty
Nowe Horyzonty to nie tylko jedno z największych kin arthousowych w Europie, ale też przestrzeń twórcza.
Zamiast kojarzącego się z multipleksami popcornu zamówicie tu świeże bagietki, panini i filiżankę dobrej
kawy. Na każdej kondygnacji znajdują się specjalnie wydzielone stoły, przy których można spokojnie
popracować, szczególnie w czasie poranków. Nikogo już nie dziwi widok dziennikarzy, którzy w skupieniu
redagują teksty czy nagrywają wywiady, a w przerwie udają się na seanse. Inspirujące miejsce!
Hotel Dębowy Biowellness & SPA
Hotel Dębowy Biowellness & SPA w Bielawie wprowadził do swojej oferty specjalny pakiet dla
freelancerów, dostępny w wybranych tygodniach od niedzieli do piątku. Hotel zapewnia salę coworkingową,
w której z powodzeniem można zorganizować telekonferncję. Dodatkowo, zlokalizowaną w inspirującym,
historycznym wnętrzu. W programie pobytu energetyzujący pakiet kulinarny, złożony z lokalnych
produktów, bogatych w witaminy i składniki odżywcze, codzienne seanse saunowe w Apiforium, warsztaty
ze zdrowego stylu i życia i masaże. Wymarzone połączenie pracy z relaksem!
Ogród Botaniczny
Początek wiosny, pierwsze promyki słońca i budzące się do życia rośliny to czas, który sprzyja długim,
niespiesznym spacerom na łonie natury. A gdyby tak zorganizować sobie biuro… w ogrodzie? Malownicza
sceneria Ogrodu Botanicznego i ukryte nad brzegiem stawku stoliki sprawią, że poczujesz się niczym
bohater kultowego, Tajemniczego Ogrodu. Idylliczne warunki pracy.

Kawiarnia w Pawilonie Czterech Kopuł
Trudno wyobrazić sobie bardziej pobudzające wyobraźnię otoczenie, niż Muzeum Sztuki Współczesnej. W
gmachu jednej z najciekawszych modernistycznych budowli we Wrocławiu mieści się kawiarnia –
wymarzone miejsce dla wszystkich, którzy chcą skupić się na pracy w warunkach niemal sterylnej ciszy.
Dodatkowo, w monumentalnej przestrzeni. Absolutnie unikatowe.

