Dundee. Jedno miasto,
wiele do odkrycia.
Dundee to nowoczesne i tętniące życiem
miasto, położone w malowniczej okolicy u
ujścia rzeki Tay na wschodnim wybrzeżu
Szkocji o populacji 143tyś. mieszkańcow
i populacją okoliczną (w promieniu 60cio minutowej podróży) ok. 640 tyś.
Miasto cieszy się centralnym położeniem, 90% Szkocji
znajduje się w odłegłości 90-cio minutowej podróży
samochodem. Dundee jest głównym przystankiem wschodniej
linii brzegowej Wielkiej Brytanii , posiada doskonałą sieć
autostrad, regionalne lotnisko z bezpośrednimi lotami z
Londonu, a także liczący się port statków wycieczkowych.
Z większą ilością dni słonecznych niż jakimkolwiek innym mieście Szkocji, z dużą ilością parków
i terenów zielonych, wysokiej jakości plażą i wielokrotnie nagradzanym, zmodernizowanym centrum
miasta - Dundee zapewnia doskonałą jakość życia zarówno turystom, jak i mieszkańcom miasta.
Projekt „Nabrzeże Dundee” to ambitny, przyszłościowy i długoterminowy projekt, który ma na celu
zmienić oraz pobudzić miasto i ponownie połączyć je z wodą. Centralna część nabrzeża jest głównym
elementem projektu i zapewnia włączenie V & A w Dundee do rzecznego kwartału miasta a.

Rozwijające się sektory gospodarki w
mieście to m.in. biotechnologia, cyfrowe
media oraz centra obsługi klienta.
Wielu, z czterech tysięcy naukowców
z ponad 52 krajów, przyciągnął do
miasta znajdujący się tutaj Uniwersytet.
Niektóre z najbardziej znaczących prac
badawczych w dziedzinach takich jak
cukrzyca, nowotwory i neuronauki
odbywają się właśnie tutaj, w Dundee.
Firmy takie jak Axis Shield, KxW Biosciences i
Millipore zostały przyciągnięte do miasta przez
zakres i tempo odkryć badawczych jakie zachodzą w
Dundee. Dundee jest również kreatywnym centrum
światowego przemysłu gier komputerowych gdzie
połowa wszystkich Szkockich firm ma swoją
siedzibę. W mieście szybko rozwija się pokolenie
młodych, znakomitych projektantów gier i wielu z
nich studiuje na tutejszym Uniwersytecie Abertay.
Firmy takie jak WL Gore, Michelin i Tesco mają
centra operacyjne w mieście. W ostatnich latach
miasto utworzyło również więcej miejsc pracy
w sektorze publicznym, włączając w to Urząd
Regulujący Instytucje Charytatywne , Urząd
Rent i Emerytur oraz Urząd Podatkowy.
Dundee to miasto sudenckie Szkocji, z większą iloscią
młodych ludzi na studiach dziennych na mieszkańca
niż jakiekolwiek inne miasto. Dundee oferuje: 2
uniwersytety - Uniwersytet Abertay (University of
Abertay, Dundee) oraz Uniwersytet Dundee (University
of Dundee), ważny college wyższej edukacji oraz
kolegium nauczycielskie. Rosnąca liczba lokalnych
firm zajmujących sie technologią zawdzięcza swój
sukces silnym powiązaniom nauki z przemysłem.

Promujący lepsze zrozumienie Islamu i budowę
mostów między kulturami poprzez doskonałość
akademicką oraz służenie społeczności, AI-Maktoum
College Wyższej Edukacji w Dundee również stał się
integralną częścią Dundee i jego społeczeństwa.
Dundee to również kolebka sztuki i kultury. W
centrum kulturalnym miasta, znajdują się wielokrotnie
nagradzane: Centrum Sztuk Współczesnych w
Dundee (Dundee Contemporary Arts Center), Teatr
Dundee Rep oraz centrum naukowe Sensation, jak
również szeroka gama restauracji i kawiarni.
Poza centrum Dundee można znaleźć wiele teatrów,
muzeów, galerii i centr handlowych. Zarówno Dundee
jak i okoliczne ośrodki rekreacyjne to kluczowe
centra gry w golfa z wieloma światowej sławy polami
golfowymi u drzwi, oraz miastem St Andrews, kolebką
golfa, znajdującym się po drugiej stronie rzeki.
Więcej informacji na temat Dundee
można znaleźć na stronach:

www.dundee.com
www.dundeewaterfront.com
www.locate-dundee.co.uk
www.dundeecity.gov.uk

