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WITAJ W WARSZAWIE!
Jeśli szukasz otwartych ludzi, fascynującej historii, znakomitej zabawy i wyjątkowych smaków – idealnie trafiłeś.
W naszym mieście znajdziesz wszystko to, co sprawia, że podróż staje się niezapomniana.
Stworzyliśmy ten przewodnik, abyś mógł wybrać najlepsze i najbardziej interesujące Cię miejsca. Piękna Starówka
i interaktywne muzea? Dziki brzeg rzeki w samym sercu metropolii? Wydarzenia kulturalne? A może wciągające
życie nocne i restauracje z gwiazdką Michelin? Niezależnie od tego, jakie są Twoje pasje i zainteresowania,
znajdziesz tu setki wspaniałych propozycji na idealny pobyt.

JUŻ CZAS, BY ODKRYĆ WARSZAWĘ!
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WARSZAWA W 1 DZIEŃ
Oto najważniejsze atrakcje, których nie możesz przeoczyć, spędzając w Warszawie jeden dzień! Zacznij spacer
w samym centrum, zobacz wpisaną na listę UNESCO Starówkę i zachwycające Łazienki, a pod koniec dnia
zrelaksuj się nad Wisłą.
1

PAŁAC KULTURY I NAUKI
pl. Defilad 1, www.pkin.pl

1h

Jest najwyższym budynkiem w Polsce i współczesną ikoną miasta. Socrealistyczny gmach widoczny
jest z niemal każdego zakątka stolicy. W Pałacu funkcjonują: teatry, kino, muzea. Z tarasu
widokowego na XXX piętrze można zobaczyć panoramę Warszawy, w tym spektakularne drapacze
chmur i oba brzegi Wisły.
Dojazd do przystanku: Centrum, Metro Świętokrzyska, Dworzec Centralny

2

STARE MIASTO

1,5 h

Warszawska Starówka to prawdziwa perła stolicy. Zachwyca kolorowymi kamienicami i wąskimi
uliczkami. Po II wojnie światowej została odbudowana przez samych warszawiaków na podstawie
m.in. obrazów Canaletta i znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwróć szczególną
uwagę na: pełen życia Rynek Starego Miasta z pomnikiem Syrenki i Muzeum Warszawy, renesansowy
barbakan, XIV-wieczną Bazylikę Archikatedralną – miejsce koronacji i ślubów władców Polski oraz
barokowo-klasycystyczny Zamek Królewski.
Dojazd do przystanku: Stare Miasto, Plac Zamkowy

3

TRAKT KRÓLEWSKI

1,5 h

ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Nowy Świat, al. Ujazdowskie

Udaj się na spacer najbardziej reprezentacyjną trasą miasta, łączącą trzy dawne rezydencje królewskie:
Zamek Królewski, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Po drodze wstąp do zabytkowych
kościołów i pałacyków oraz parków z różnych epok.
Dojazd do przystanku: Plac Zamkowy, Łazienki Królewskie, Wilanów

4

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl

2h

W parku w Łazienkach znajdziesz oranżerię, amfiteatr i ogród chiński. Warto zwiedzić klasycystyczny
Pałac na Wyspie, w którym znajdują się obrazy z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jeśli w Warszawie jesteś latem, weź udział w słynnych niedzielnych Koncertach Chopinowskich pod
pomnikiem Fryderyka Chopina.
Dojazd do przystanku: Łazienki Królewskie

5

BULWARY WIŚLANE

2h

Punkty widokowe, trampoliny, miniplaża, tramwaje wodne, kawiarenki i bary na barkach, pawilony
ze smakami z całego świata – bulwary uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. W letnie weekendy weź
udział w wieczornych pokazach laserowych pod gołym niebem w Multimedialnym Parku Fontann.
Dojazd do przystanku: Metro Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto, Most Poniatowskiego
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WARSZAWA W 2 DNI
DZIEŃ 1.
W dwa dni zobaczysz wiele z najważniejszych zabytków i atrakcji stolicy. Pierwszego dnia odwiedź interaktywne
Muzeum Powstania Warszawskiego i przespaceruj się historycznym Traktem Królewskim; drugi dzień przeznacz
na piękne Łazienki i inspirujące Muzeum POLIN.

1

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ul. Grzybowska 79, www.1944.pl

2h

To interaktywne muzeum upamiętnia powstanie warszawskie 1944 roku. Mieści się w dawnej
elektrowni tramwajowej. Posłuchasz tu opowieści bohaterskich powstańców, przyjrzysz się replice
bombowca Liberator i obejrzysz animację „Miasto Ruin”.
Dojazd do przystanku: Metro Rondo Daszyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego

2

TRAKT KRÓLEWSKI

1,5 h

ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Nowy Świat, Al. Ujazdowskie

Udaj się na spacer najbardziej reprezentacyjną trasą miasta, łączącą trzy dawne rezydencje królewskie:
Zamek Królewski, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Po drodze wstąp do zabytkowych
kościołów i pałacyków oraz parków z różnych epok.
Dojazd do przystanku: Plac Zamkowy, Łazienki Królewskie, Wilanów

3

STARE MIASTO

1,5 h

Warszawska Starówka to prawdziwa perła stolicy. Zachwyca kolorowymi kamienicami i wąskimi
uliczkami. Po II wojnie światowej została odbudowana przez samych warszawiaków na podstawie
m.in. obrazów Canaletta i znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwróć szczególną
uwagę na: pełen życia Rynek Starego Miasta z pomnikiem Syrenki i Muzeum Warszawy, renesansowy
barbakan, XIV-wieczną Bazylikę Archikatedralną – miejsce koronacji i ślubów władców Polski oraz
barokowo-klasycystyczny Zamek Królewski.
Dojazd do przystanku: Stare Miasto, Plac Zamkowy

4

BULWARY WIŚLANE

2h

Punkty widokowe, trampoliny, miniplaża, tramwaje wodne, kawiarenki i bary na barkach, pawilony
ze smakami z całego świata – bulwary uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. W letnie weekendy
weź udział w spektakularnych pokazach laserowych pod gołym niebem w Multimedialnym Parku
Fontann.
Dojazd do przystanku: Metro Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto, Most Poniatowskiego
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WARSZAWA W 2 DNI
DZIEŃ 2.
5

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl

2h

W parku w Łazienkach znajdziesz oranżerię, amfiteatr i ogród chiński. Warto zwiedzić klasycystyczny
Pałac na Wyspie, w którym znajdują się obrazy z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jeśli w Warszawie jesteś latem, weź udział w słynnych niedzielnych Koncertach Chopinowskich
pod pomnikiem Fryderyka Chopina.
Dojazd do przystanku: Łazienki Królewskie

6

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN
ul. Anielewicza 6, www.polin.pl

2h

Miejsce, które przywraca pamięć o bogatej, 1000-letniej historii Żydów polskich od średniowiecza
do czasów współczesnych. Zwróć uwagę na wyjątkową architekturę holu głównego, który swoim
kształtem przypomina wąwóz symbolizujący przejście Żydów przez Morze Czerwone w drodze do
Ziemi Obiecanej. Zatrzymaj się przy zrekonstruowanym sklepieniu repliki XVII-wiecznej synagogi
w Gwoźdźcu, by podziwiać przykład malarstwa bożnic w Polsce. Obejrzyj także interaktywną
wystawę, która zabierze Cię w podróż przez wieki, na przykład na uliczki przedwojennej żydowskiej
dzielnicy.
Dojazd do przystanku: Nalewki ‒ Muzeum, Anielewicza

7

PAŁAC KULTURY I NAUKI
pl. Defilad 1, www.pkin.pl

1h

Jest najwyższym budynkiem w Polsce i współczesną ikoną miasta. Socrealistyczny gmach widoczny
jest z niemal każdego zakątka stolicy. W Pałacu funkcjonują: teatry, kino, muzea. Z tarasu widokowego
na XXX piętrze można zobaczyć panoramę Warszawy, w tym spektakularne drapacze chmur i oba
brzegi Wisły.
Dojazd do przystanku: Centrum, Metro Świętokrzyska, Dworzec Centralny
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WARSZAWA W 3 DNI
DZIEŃ 1.
W trzy dni nie tylko zobaczysz najważniejsze zabytki Warszawy, ale też poczujesz atmosferę miasta. Poznasz
królewskie historie, usłyszysz o heroicznej walce Polaków podczas II wojny światowej i zobaczysz ślady kultury
żydowskiej. Na koniec wybierz się na warszawską Pragę, uchodzącą za najbardziej autentyczną część miasta.
1

STARE MIASTO

1,5 h

Warszawska Starówka to prawdziwa perła stolicy. Zachwyca kolorowymi kamienicami i wąskimi
uliczkami. Po II wojnie światowej została odbudowana przez samych warszawiaków na podstawie
m.in. obrazów Canaletta i znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwróć szczególną
uwagę na: pełen życia Rynek Starego Miasta z pomnikiem Syrenki i Muzeum Warszawy, renesansowy
barbakan, XIV-wieczną Bazylikę Archikatedralną – miejsce koronacji i ślubów władców Polski oraz
barokowo-klasycystyczny Zamek Królewski.
Dojazd do przystanku: Stare Miasto, Plac Zamkowy

2

NOWE MIASTO

1,5 h

Ta część Warszawy powstała w XV wieku. Co ciekawe, początkowo funkcjonowała jako oddzielne
miasto z własną administracją – stąd jej obecna nazwa. Spacerując uliczkami, wstąp na nowomiejski
Rynek, który latem jest sceną dla wielu festiwali. Znajdziesz tam również XIX-wieczną żeliwną
studnię z herbem Nowej Warszawy – Panną z Jednorożcem. Idąc ulicą Freta, zwróć uwagę na
dominikański barokowy Kościół św. Jacka, jedną z najpiękniejszych świątyń w Warszawie. Nie
zapomnij także o wizycie w biograficznym Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, w którym zobaczysz
pamiątki rodzinne polskiej noblistki w dziedzinie fizyki i chemii.
Dojazd do przystanku: Plac Krasińskich, Sanguszki

3

ZAMEK KRÓLEWSKI

1,5 h

pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl

W odbudowanym po II wojnie światowej Zamku Królewskim, siedzibie polskich władców od XVI
wieku, zobaczysz cenne eksponaty, m.in. insygnia i trony królewskie czy obrazy słynnych malarzy,
m.in. Rembrandta, Canaletta i Matejki. Nad placem Zamkowym góruje kolumna upamiętniająca
króla Zygmunta III Wazę, która jest najstarszym świeckim pomnikiem w Warszawie oraz pierwszą
kolumną osoby świeckiej wzniesioną w nowożytnej Europie. Skieruj się w stronę Wisły, by odpocząć
w dwupoziomowych ogrodach zamkowych z elementami sztuki ogrodowej z różnych epok.
Dojazd do przystanku: Stare Miasto, Plac Zamkowy

4

TRAKT KRÓLEWSKI

1,5 h

ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Nowy Świat, Al. Ujazdowskie

Udaj się na spacer najbardziej reprezentacyjną trasą miasta, łączącą trzy dawne rezydencje królewskie:
Zamek Królewski, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Po drodze wstąp do zabytkowych
kościołów i pałacyków oraz parków z różnych epok.
Dojazd do przystanku: Plac Zamkowy, Łazienki Królewskie, Wilanów

5

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl

2h

W parku w Łazienkach znajdziesz oranżerię, amfiteatr i ogród chiński. Warto zwiedzić klasycystyczny
Pałac na Wyspie, w którym znajdują się obrazy z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jeśli w Warszawie jesteś latem, weź udział w słynnych niedzielnych Koncertach Chopinowskich pod
pomnikiem Fryderyka Chopina.
Dojazd do przystanku: Łazienki Królewskie
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WARSZAWA W 3 DNI
DZIEŃ 2.
6

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ul. Grzybowska 79, www.1944.pl

2h

To innowacyjne muzeum upamiętnia powstanie warszawskie 1944 roku. Mieści się w dawnej
elektrowni tramwajowej. Posłuchasz tu opowieści bohaterskich powstańców, przyjrzysz się replice
bombowca Liberator i obejrzysz animację „Miasto Ruin”.
Dojazd do przystanku: Metro Rondo Daszyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego

7

WARSZAWSKA PRAGA

2h

Prawobrzeżna dzielnica uchodzi za najbardziej autentyczną część miasta. Na Pradze zobacz
odnowione przestrzenie poprzemysłowe: Centrum Praskie Koneser z Muzeum Polskiej Wódki i Soho
Factory z Muzeum Neonów. Zajrzyj także do małych galerii sztuki oraz Muzeum Warszawskiej Pragi,
w którym poznasz historię dzielnicy. Na koniec w jednym z bistro przy ulicy Ząbkowskiej spróbuj
typowo warszawskich przysmaków: śledzia po warszawsku, meduzy z lornetą czy cynaderek z kaszą.
Dojazd do przystanku: Metro Dworzec Wileński, Ząbkowska, Markowska, Bliska

8

MUZEUM NARODOWE

Al. Jerozolimskie 3, www.mnw.art.pl

2h

Muzeum mieści wspaniałą kolekcję ponad 830 tysięcy eksponatów ze wszystkich epok, od antyku
do współczesności. Znajdziesz tu dzieła sztuki polskiej i światowej, np. ogromny obraz „Bitwa pod
Grunwaldem” Jana Matejki czy słynny portret „Pomarańczarka” Aleksandra Gierymskiego, a także
największą w Europie kolekcję zabytków kultury i sztuki nubijskiej. Jeśli jesteś miłośnikiem designu,
odwiedź Galerię Wzornictwa Polskiego prezentującą najciekawsze prace polskich projektantów
z różnych epok i środowisk.
Dojazd do przystanku: Muzeum Narodowe, Foksal, PKP Warszawa Powiśle

9

BULWARY WIŚLANE

2h

Punkty widokowe, trampoliny, miniplaża, tramwaje wodne, kawiarenki i bary na barkach, pawilony
ze smakami z całego świata – bulwary uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. W letnie weekendy
weź udział w spektakularnych pokazach laserowych pod gołym niebem w Multimedialnym Parku
Fontann.
Dojazd do przystanku: Metro Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto, Most Poniatowskiego
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WARSZAWA W 3 DNI
DZIEŃ 3.
10

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN
ul. Anielewicza 6, www.polin.pl

2h

Miejsce, które przywraca pamięć o bogatej, 1000-letniej historii Żydów polskich od średniowiecza
do czasów współczesnych. Zwróć uwagę na wyjątkową architekturę holu głównego, który swoim
kształtem przypomina wąwóz symbolizujący przejście Żydów przez Morze Czerwone w drodze do
Ziemi Obiecanej. Zatrzymaj się przy zrekonstruowanym sklepieniu repliki XVII-wiecznej synagogi
w Gwoźdźcu, by podziwiać przykład malarstwa bożnic w Polsce. Obejrzyj także interaktywną
wystawę, która zabierze Cię w podróż przez wieki, na przykład na uliczki przedwojennej żydowskiej
dzielnicy. Zwróć uwagę na dwa znajdujące się tuż przy muzeum pomniki: Bohaterów Getta oraz
Willy’ego Brandta – kanclerza Niemiec.
Dojazd do przystanku: Nalewki ‒ Muzeum, Anielewicza

11

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.pl

2h

Barokowa perełka Warszawy, nazywana „polskim Wersalem”, to letnia rezydencja króla Jana III
Sobieskiego i jego ukochanej żony Marysieńki. Pałac to przede wszystkim atrakcyjne muzeum wnętrz
z różnych epok z Galerią Portretu Polskiego. Ogrody pałacowe to idealne miejsce dla spacerowiczów,
biegaczy i rodzin. Odwiedzając wilanowski park zimą, przyjrzyj się fantazyjnym iluminacjom.
Dojazd do przystanku: Wilanów

12

PAŁAC KULTURY I NAUKI
pl. Defilad 1, www.pkin.pl

1h

Jest najwyższym budynkiem w Polsce i współczesną ikoną miasta. Socrealistyczny gmach widoczny
jest z niemal każdego zakątka stolicy. W Pałacu funkcjonują: teatry, kino, muzea. Z tarasu widokowego
na XXX piętrze można zobaczyć panoramę Warszawy, w tym spektakularne drapacze chmur i oba
brzegi Wisły.
Dojazd do przystanku: Centrum, Metro Świętokrzyska, Dworzec Centralny
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WARSZAWA KRÓLEWSKA
Warszawa od wieków była siedzibą polskich władców. Poznaj Warszawę z czasów ich panowania, odwiedzając
eleganckie pałace i ogrody, a w szczególności imponujące rezydencje na Trakcie Królewskim: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie.

1

ZAMEK KRÓLEWSKI

pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl

W odbudowanym po II wojnie światowej Zamku Królewskim, siedzibie polskich władców od XVI
wieku, zobaczysz cenne eksponaty, m.in. insygnia i trony królewskie czy obrazy słynnych malarzy,
m.in. Rembrandta, Canaletta i Matejki. Nad placem Zamkowym góruje kolumna upamiętniająca
króla Zygmunta III Wazę, która jest najstarszym świeckim pomnikiem w Warszawie oraz pierwszą
kolumną osoby świeckiej wzniesioną w nowożytnej Europie. Skieruj się w stronę Wisły, by odpocząć
w dwupoziomowych ogrodach zamkowych z elementami sztuki ogrodowej z różnych epok.
Dojazd do przystanku: Stare Miasto, Plac Zamkowy

2

PAŁAC I OGRÓD KRASIŃSKICH
pl. Krasińskich 5

Pałac Krasińskich to najznamienitsza barokowa rezydencja arystokracji. Została wzniesiona
pod koniec XVIII wieku, a otaczający ją ogród jest miejscem spacerów. Znajdziesz tam piękne
alejki i kwieciste klomby, fontannę, miejsca do odpoczynku czy gry w szachy. Zwróć uwagę na
odrestaurowaną barokową bramę wejściową od strony ulicy Bohaterów Getta.
Dojazd do przystanku: Metro Ratusz Arsenał, Świętojerska, Plac Krasińskich

3

PAŁAC PREZYDENCKI

ul. Krakowskie Przedmieście 48/50

Oto największy z warszawskich pałaców. Wzniesiony w XVII wieku, pełnił różne funkcje: od
miejsca zgromadzeń publicznych, balów i widowisk teatralnych po siedzibę władz państwowych.
Na początku XIX wieku gościł tu Napoleon Bonaparte, a także ośmioletni Fryderyk Chopin, który
w pałacu dał swój pierwszy koncert. Obecnie gmach jest siedzibą prezydenta Polski. Wejścia do
pałacu „strzegą” pomnik księcia Józefa Poniatowskiego oraz cztery kamienne lwy.
Dojazd do przystanku: Hotel Bristol

4

PLAC PIŁSUDSKIEGO I OGRÓD SASKI

Rozległy plac był dziedzińcem pałacu Saskiego – wzniesionej w XVIII wieku rezydencji królów
Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa. Jedynie fragment środkowej części przetrwał II wojnę
światową. W tym miejscu żołnierze pełnią wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Tuż
za nim znajduje się Ogród Saski – pierwszy publiczny ogród miejski w Polsce. Zwróć uwagę na
piękne, barokowe rzeźby, XIX-wieczny zegar słoneczny oraz fontannę, która powstała w związku
z budową w mieście pierwszej sieci wodociągowej.
Dojazd do przystanku: Plac Piłsudskiego, Królewska, Hotel Bristol
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Położony w sercu Łazienek Królewskich pałac stoi
na sztucznej wyspie otoczonej stawem.
Jest połączony z lądem dwoma mostami ozdobionymi
kolumnami.
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WARSZAWA KRÓLEWSKA
5

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Położony
malowniczo na skraju skarpy wiślanej budynek pełnił początkowo rolę królewskiej willi na
przedmieściu. Rezydowali tu m.in. królowie: Jan Kazimierz, Jan III Sobieski z żoną Marią Kazimierą
i królowie z dynastii saskiej. Natomiast król Stanisław August Poniatowski przekształcił posiadłość
na uczelnię dla szlacheckiej młodzieży i nadał jej nazwę Szkoły Rycerskiej. W latach 1817-1831
w gmachu funkcjonowało Liceum Warszawskie, do którego uczęszczał Fryderyk Chopin.
Dojazd do przystanku: Uniwersytet

6

ZAMEK UJAZDOWSKI

ul. Jazdów 2, www.u-jazdowski.pl

Budowę Zamku Ujazdowskiego rozpoczął w XVII wieku król Zygmunt III Waza i uczynił z niego
swoją letnią rezydencję. Obecnie to miejsce spotkań koneserów sztuki. Mieści się tu Centrum Sztuki
Współczesnej. Obejrzyj w nim wystawy twórców z Polski i z zagranicy i weź udział w wydarzeniach
teatralnych, muzycznych i literackich.
Dojazd do przystanku: Plac Na Rozdrożu

7

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl

W parku w Łazienkach znajdziesz oranżerię, amfiteatr i ogród chiński. Warto zwiedzić klasycystyczny
Pałac na Wyspie, w którym znajdują się obrazy z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jeśli w Warszawie jesteś latem, weź udział w słynnych niedzielnych Koncertach Chopinowskich pod
pomnikiem Fryderyka Chopina.
Dojazd do przystanku: Łazienki Królewskie

8

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.pl

Barokowa perełka Warszawy, nazywana „polskim Wersalem”, to letnia rezydencja króla Jana III
Sobieskiego i jego ukochanej żony Marysieńki. Pałac to przede wszystkim atrakcyjne muzeum
wnętrz z XVII, XVIII i XIX w. z Galerią Portretu Polskiego. Ogrody pałacowe to idealne miejsca
dla spacerowiczów, biegaczy i rodzin. Odwiedzając wilanowski park zimą, dzięki fantazyjnym
iluminacjom, poczujesz się jak na królewskim dworze.
Dojazd do przystanku: Wilanów
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WARSZAWA WALCZĄCA
Obce zabory, wojny, powstania… Warszawa ma za sobą niełatwą historię. Do dziś znajdziesz tu setki miejsc
i pomników upamiętniających walkę o wolność i niepodległość. Odwiedź interaktywne Muzeum Powstania
Warszawskiego i poznaj miejsca związane z bohaterami ostatnich stuleci.

1

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ul. Grzybowska 79, www.1944.pl

To innowacyjne muzeum upamiętnia powstanie warszawskie 1944 roku. Mieści się w dawnej
elektrowni tramwajowej. Posłuchasz tu opowieści bohaterskich powstańców, przyjrzysz się replice
bombowca Liberator i obejrzysz animację „Miasto Ruin”.
Dojazd do przystanku: Metro Rondo Daszyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego

2

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
pl. Piłsudskiego

To symboliczny grób-pomnik ku czci bezimiennych bohaterów poległych w walkach o wolność
Polski. Arkady, pod którymi go zobaczysz, to fragment kolumnady – jedynej ocalałej w II wojnie
światowej części Pałacu Saskiego. Przy Grobie płonie wieczny znicz, a żołnierze pełnią wartę
honorową.
Dojazd do przystanku: Plac Piłsudskiego, Królewska

3

POMNIKI

W okolicach Starego Miasta znajdziesz wiele miejsc upamiętniających bohaterską walkę
warszawiaków podczas II wojny światowej. Na placu Krasińskich zobacz Pomnik Powstania
Warszawskiego oraz wylot kanału, którym powstańcy uciekali przed niemieckim wojskiem.
W pobliżu barbakanu zatrzymaj się przy Pomniku Małego Powstańca.
Dojazd do przystanku: Stare Miasto, Plac Krasińskich

4

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Al. Jerozolimskie 3, www.muzeumwp.pl

W muzeum zapoznasz się z historią Wojska Polskiego od jego początków do końca II wojny
światowej. W obiekcie zobaczysz bogate zbiory broni i umundurowania. Zwróć uwagę na relikwiarz
gotycki zdobyty w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. Na wystawie plenerowej obejrzysz samoloty,
czołgi i inne pojazdy bojowe.
Dojazd do przystanku: Muzeum Narodowe, Foksal, PKP Warszawa Powiśle
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Co roku 1 sierpnia o godz. 17:00 w całej
Warszawie rozlegają się syreny alarmowe i na
kilka chwil zamiera ruch miejski. Tak miasto czci
pamięć bohaterów powstania warszawskiego 1944 r.
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WARSZAWA WALCZĄCA
5

MAUZOLEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA

al. Szucha 25, www.muzeum-niepodleglosci.pl/mauzoleum

W latach okupacji hitlerowskiej znajdowało się tu ciężkie więzienie śledcze, gdzie torturowano
i mordowano Polaków. Obecnie w tym miejscu zobaczysz cele i korytarze, których ściany pokryte są
tysiącami wyrytych przez więźniów inicjałów, napisów, modlitw i rozważań o śmierci.
Dojazd do przystanku: Plac Na Rozdrożu

6

MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK

ul. Dzielna 24/26, www.muzeum-niepodleglosci.pl

Pawiak to nieistniejące już więzienie śledcze, które funkcjonowało przy ulicy Pawiej – stąd jego
nazwa. W Muzeum poznasz historię obiektu i losy jego więźniów w okresie carskim, po I wojnie
światowej i w trakcie okupacji niemieckiej. Podczas II wojny światowej rozstrzelano tutaj ok. 37 tys.
więźniów, a ok. 60 tys. wysłano stąd do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty.
Dojazd do przystanku: Nowolipki, Anielewicza

7

CYTADELA WARSZAWSKA

ul. Skazańców 25, www.muzeum-niepodleglosci.pl

Ta imponująca XIX-wieczna twierdza to jedna z najlepiej zachowanych fortyfikacji w Polsce.
Oprócz koszar, na terenie X Pawilonu Cytadeli mieściło się centralne więzienie śledcze dla
więźniów politycznych. Kilkuset z nich stracono, a tysiące wywieziono na ciężkie roboty na Syberię.
W Cytadeli znajdziesz Muzeum X Pawilonu oraz Muzeum Katyńskie, upamiętniające zbrodnię
katyńską dokonaną na polskich oficerach w 1940 roku.
Dojazd do przystanku: Dworzec Gdański, Generała Zajączka
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WARSZAWA JUDAICA
Czy wiesz, że przed II wojną światową Warszawa była jednym z największych ośrodków kultury żydowskiej
w Europie? Związki z tradycją żydowską było widać na każdym kroku począwszy od życia codziennego, a kończąc
na architekturze, sztuce czy literaturze. Odkryj wielobarwny świat Żydów polskich, poznając ich historię od
czasów średniowiecza do współczesności.

1

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN
ul. Anielewicza 6, www.polin.pl

Miejsce, które przywraca pamięć o bogatej, 1000-letniej historii Żydów polskich od średniowiecza
do czasów współczesnych. Zwróć uwagę na wyjątkową architekturę holu głównego, który swoim
kształtem przypomina wąwóz symbolizujący przejście Żydów przez Morze Czerwone w drodze do
Ziemi Obiecanej. Zatrzymaj się przy zrekonstruowanym sklepieniu repliki XVII-wiecznej synagogi
w Gwoźdźcu, by podziwiać przykład malarstwa bożnic w Polsce. Obejrzyj także interaktywną
wystawę, która zabierze Cię w podróż przez wieki, na przykład na uliczki przedwojennej żydowskiej
dzielnicy.
Dojazd do przystanku: Nalewki ‒ Muzeum, Anielewicza

2

POMNIK BOHATERÓW GETTA
ul. Zamenhofa

Pomnik powstał niedługo po II wojnie światowej dla upamiętnienia tych, którzy walczyli i zginęli
w warszawskim getcie. Właśnie przy tym pomniku w 1970 roku ukląkł kanclerz Republiki Federalnej
Niemiec Willy Brandt, by przeprosić za zbrodnie popełnione przez Trzecią Rzeszę.
Dojazd do przystanku: Nalewki ‒ Muzeum, Anielewicza, Stawki

3

UMSCHLAGPLATZ
ul. Stawki

Pomnik Umschlagplatz znajduje się w miejscu, skąd w 1942 roku wyruszały transporty Żydów
do obozu zagłady w Treblince. Kształtem przypomina mury getta oraz wagon kolejowy, a na
ścianach wewnątrz wyryto ponad czterysta imion ofiar. Idąc spod pomnika Bohaterów Getta na
Umschlagplatz Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów, zwróć uwagę na pamiątkowe kamienie
przedstawiające historię najważniejszych postaci warszawskiego getta.
Dojazd do przystanku: Nalewki ‒ Muzeum, Anielewicza, Stawki

4

CMENTARZ ŻYDOWSKI

ul. Okopowa 49/51, www.warszawa.jewish.org.pl

Na zabytkowej nekropolii znajdziesz piękne pomniki nagrobne i tradycyjne macewy. Pochowano
tu wiele wybitnych osób, między innymi twórcę języka esperanto Ludwika Zamenhofa i pisarza
Icchoka Lejba Pereca. Odwiedź symboliczny grób pedagoga Janusza Korczaka – obrońcy dzieci,
który w czasie II wojny światowej, będąc więźniem w Treblince, poświęcił swoje życie, wchodząc do
komory gazowej razem z podopiecznymi.
Dojazd do przystanku: Cmentarz Żydowski
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Plac Grzybowski stanowił przez lata centrum życia
społeczności żydowskiej w Warszawie. Do dziś
można tu spróbować żydowskiej kuchni i wziąć
udział w wydarzeniach kulturalnych takich jak
Festiwal Singera. Od placu odchodzi Próżna jedyna ulica przedwojennej dzielnicy żydowskiej,
która przetrwała wojnę.
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WARSZAWA JUDAICA
5

ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY
ul. Tłomackie 3/5, www.jhi.pl

Zabytkowy budynek przed wojną mieścił Główną Bibliotekę Judaistyczną oraz Instytut Nauk
Judaistycznych. W czasie wojny znajdowały się tu biura Żydowskiej Samopomocy Społecznej.
W 1947 roku, po odbudowie, budynek został siedzibą Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zwróć
uwagę na przechowywane tu bezcenne dokumenty z podziemnego archiwum getta warszawskiego –
tak zwane „Archiwum Ringelbluma”. Zostało ono wpisane na listę „Pamięć Świata” UNESCO.
Dojazd do przystanku: Metro Ratusz Arsenał, Plac Bankowy

6

SYNAGOGA NOŻYKÓW

ul. Twarda 6, www. warszawa.jewish.org.pl

Odwiedź jedyną w stolicy synagogę, która przetrwała okres Holokaustu. Została założona przez
Zalmana ben Menashe Nożyka, zamożnego kupca tekstyliów, oraz jego żonę Rywkę. Synagoga
Nożyków została wybudowana w neoromańskim stylu. W czasie II wojny światowej budynek służył
Niemcom za stajnię i magazyn paszy. Udaj się także na ulicę Próżną – jedno z nielicznych miejsc,
w których zachował się klimat dawnej żydowskiej Warszawy.
Dojazd do przystanku: Plac Grzybowski

7

MUR GETTA

ul. Sienna 55, wejście od ulicy Złotej 62

Wejdź na podwórze między ulicami Sienną i Złotą, aby zobaczyć fragmenty muru Getta Żydowskiego.
W centrum miasta zwróć także uwagę na wmurowane w chodniki żeliwne płyty wyznaczające
granice dawnego getta.
Dojazd do przystanku: Rondo ONZ

8

INSTALACJA „KŁADKA”
ul. Chłodna

W 1942 roku wybudowano drewniany most przebiegający nad ulicą Chłodną łączący „małe” i „duże”
getto. Dziś w tym miejscu znajdziesz multimedialną instalację artystyczną „Kładka pamięci”, która
nawiązuje do tragicznych wydarzeń z tamtego okresu. Najefektowniej wygląda ona wieczorem.
Dojazd do przystanku: Chłodna, Hala Mirowska, Wola Ratusz

9

WILLA ŻABIŃSKICH

ul. Ratuszowa 1/3, www.zoo.waw.pl

Poznaj niezwykłą historię domu położonego na terenie warszawskiego zoo. Podczas II wojny światowej
dyrektor obiektu – Jan Żabiński z małżonką – ukrywali tu Żydów przerzucanych z warszawskiego
getta. Ich losy przedstawia hollywoodzki film „Azyl” z Jessicą Chastain w roli Antoniny Żabińskiej.
Dojazd do przystanku: Park Praski, Ratuszowa-ZOO
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WARSZAWA FRYDERYKA CHOPINA
Z całą pewnością słyszałeś o Fryderyku Chopinie i jego ponadczasowej muzyce! Kompozytor i wirtuoz spędził
dzieciństwo i wczesną młodość w Warszawie. Odkryj warszawskie miejsca związane z Fryderykiem, korzystając
z aplikacji mobilnych „Chopin in Warsaw” i „Selfie with Chopin”.

1

POMNIK FRYDERYKA CHOPINA

Pomnik został wzniesiony w Parku w Łazienkach Królewskich dla uczczenia pamięci wirtuoza
i jest jedynym w Warszawie przykładem sztuki secesji w architekturze pomnikowej. Weź udział
w bezpłatnych plenerowych Koncertach Chopinowskich w wykonaniu wybitnych pianistów z całego
świata. Odbywają się one pod pomnikiem w każdą niedzielę od maja do września o godzinie 12:00
i 16:00.
Dojazd do przystanku: Łazienki Królewskie

2

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
ul. Okólnik 1, www.chopin.museum

Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się w zabytkowym Pałacu Ostrogskich i jest jednym
z nielicznych multimedialnych muzeów biograficznych w Europie. Wśród eksponatów znajdziesz
ostatni fortepian kompozytora oraz rękopisy jego listów i kompozycji.
Dojazd do przystanku: Metro Nowy Świat-Universytet, Nowy Świat, Ordynacka

3

KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA
ul. Krakowskie Przedmieście 3

Wstąp do kościoła, który w początkach XIX w. był największą świątynią katolicką w Warszawie.
Wiąże się z nią wiele ważnych momentów z historii rodziny Chopinów: odbyły się w nim chrzty
sióstr Fryderyka: Izabelli i Emilii. Zgodnie z ostatnią wolą Chopina, najstarsza siostra kompozytora
– Ludwika przywiozła jego serce do Warszawy, gdzie zostało wmurowane w filar kościoła.
Dojazd do przystanku: Uniwersytet, Metro Nowy Świat-Uniwersytet

4

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Przyjrzyj się pałacowi z XVII wieku, którego architektura zawiera elementy barokowe i klasycystyczne.
Rodzina Chopinów zajmowała mieszkanie na drugim piętrze w lewej oficynie budynku. Fryderyk
często bawił się i przesiadywał z książką w sąsiadującym z pałacem ogrodzie botanicznym. W gmachu
mieściło się również Liceum Warszawskie, do którego uczęszczał młody Chopin.
Dojazd do przystanku: Uniwersytet

5

PAŁAC CZAPSKICH

ul. Krakowskie Przedmieście 5

W oficynie pałacu mieściło się kolejne mieszkanie Chopinów, w którym spotykała się elita
Warszawy. Fryderyk spędził w nim ostatnie lata przed opuszczeniem kraju na stałe w 1830 roku.
Tutaj skomponował dwa koncerty uznawane za jego najważniejsze dzieła tzw. okresu warszawskiego.
Dojazd do przystanku: Uniwersytet
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Ławeczki chopinowskie
W miejscach związanych z Chopinem znajdziesz
multimedialne ławeczki, dzięki którym poznasz
twórczość kompozytora i jego losy. Wystarczy
dotknąć guzik, by usłyszeć jeden z pięknych
utworów.

32

WARSZAWA FRYDERYKA CHOPINA
6

KOŚCIÓŁ WIZYTEK

ul. Krakowskie Przedmieście 34

Młody Fryderyk wielokrotnie grywał w tym kościele na organach podczas mszy dla młodzieży Liceum
Warszawskiego, do którego uczęszczał. Ten XVII-wieczny kościół przetrwał II wojnę światową i do
dziś zachował większość oryginalnego wystroju. Zwróć uwagę na barokową ambonę w kształcie łodzi
– jeden z najciekawszych elementów wnętrza.
Dojazd do przystanku: Uniwersytet, Hotel Bristol

7

PAŁAC WESSLÓW

ul. Krakowskie Przedmieście 25

W 1830 roku, właśnie z tego miejsca, żegnany przez przyjaciół Fryderyk Chopin na zawsze opuścił
Warszawę i rozpoczął podróż do Wiednia. W tym okresie pałac pełnił funkcję urzędu Poczty Saskiej
i stajni pocztowych.
Dojazd do przystanku: Plac Zamkowy, Hotel Bristol

8

PLAC PIŁSUDSKIEGO I OGRÓD SASKI

W Pałacu Saskim mieściło się Liceum Warszawskie, w którym ojciec Chopina, Mikołaj, dostał posadę
nauczyciela języka francuskiego oraz mieszkanie służbowe. Niestety, pałac dziś już nie istnieje –
został zburzony podczas II wojny światowej. Możesz natomiast odwiedzić Ogród Saski, po którym
200 lat temu biegał Fryderyk.
Dojazd do przystanku: Plac Piłsudskiego, Królewska, Hotel Bristol

DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA W ŻELAZOWEJ WOLI
Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew, www.chopin.museum

Żelazowa Wola to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę – z Warszawy dojedziesz tu w niecałą
godzinę. Posiadłość należała do rodziny Skarbków, dla której jako guwerner pracował Mikołaj
Chopin. Wraz z żoną Justyną z Krzyżanowskich zamieszkiwał w oficynie dworu. To tutaj w 1810 roku
przyszedł na świat Fryderyk Chopin. Kilka miesięcy po jego narodzinach Chopinowie przeprowadzili
się do Warszawy. Fryderyk był mocno związany z dworem, w którym często spędzał wakacje i święta.
Od maja do września w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 12.00 i 15.00 możesz wysłuchać recitali
chopinowskich.

APLIKACJA CHOPIN IN WARSAW

Poznaj miejsca związane z kompozytorem, zobacz, jak wyglądały za jego czasów i posłuchaj
najsłynniejszych utworów. Znajdziesz tu także kalendarz wydarzeń i koncertów.

APLIKACJA SELFIE WITH CHOPIN

Znajdź miejsca związane z Chopinem, zrób selfie z kompozytorem i podziel się nim wśród znajomych
w mediach społecznościowych.
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„

„DZIELNICA WISŁA
Takiej rzeki nie znajdziesz w innych europejskich stolicach! Na lewym brzegu możesz skorzystać z wielu rozrywek,
smacznie zjeść i wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Prawa strona rzeki to część obszaru Natura 2000
– siedlisko lęgowe dla wielu gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem. Czyste i zadbane plaże przyciągają
amatorów sportów oraz wielbicieli leniwego wypoczynku.

1

BULWARY WIŚLANE

Bulwary Wiślane to przyjazna przestrzeń dla wszystkich – także dla rowerzystów. Tarasy widokowe,
miniplaża oraz pawilony gastronomiczne ze smakami z całego świata – bulwary uwielbiają zarówno
dzieci, jak i dorośli. Dodatkową atrakcją są przystanie rzeczne, skąd możesz ruszyć w rejs po Wiśle,
by podziwiać panoramę Warszawy z innej perspektywy.
Dojazd do przystanku: Metro Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto, Most Poniatowskiego

2

PLAŻE

National Geographic i The Guardian uznały warszawskie plaże za jedne z najpiękniejszych plaż
miejskich na świecie. Są one czyste i zadbane, przyciągają mieszkańców, turystów i amatorów sportu.
Wybierz się na Poniatówkę, żeby na piasku pograć w siatkówkę; na Płytę Desantu, by popłynąć w rejs
tradycyjną drewnianą łodzią; na Plażę Saska Kępa, by przy rozpalonym ognisku spędzić wieczór
z przyjaciółmi.
Dojazd do przystanku: Rondo Waszyngtona, Park Praski, Metro Centrum Nauki Kopernik, Pomnik Sapera,
Torwar

3

MULTIMEDIALNY PARK FONTANN
skwer I Dywizji Pancernej, www.estrada.com.pl

Multimedialny Park Fontann zlokalizowany jest na lewym brzegu Wisły u stóp Starówki. Wybierz się
na popołudniowe widowisko wodne, a w piątkowe i sobotnie wieczory – laserowy spektakl „woda,
światło i dźwięk”.
Dojazd do przystanku: Stare Miasto, Sanguszki

4

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA NAD WISŁĄ

Muzeum nad Wisłą, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22, www.artmuseum.pl
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55/66, www.buw.uw.edu.pl

W tej okolicy znajdziesz dwa wyjątkowe miejsca. Jednym z nich jest Muzeum Nad Wisłą – tymczasowa
siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Obejrzysz w nim wystawy prac polskich i zagranicznych
artystów. Nieopodal mieści się budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego nagrodzony
licznymi wyróżnieniami. Koniecznie udaj się do ogrodu dachowego podzielonego na kilka części
różniących się formą, kolorem, zapachem i nastrojem.
Dojazd do przystanku: Metro Centrum Nauki Kopernik, Biblioteka Uniwersytecka, Stare Miasto

5

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, www.kopernik.org.pl

Centrum to prawdziwy raj dla miłośników nauki – nie tylko najmłodszych. Możesz tu samodzielnie
przeprowadzać eksperymenty, obejrzeć pokaz w planetarium „Niebo Kopernika” i odwiedzić Teatr
Wysokich Napięć. W okolicy zobacz pomnik Syrenki – symbolu Warszawy.
Dojazd do przystanku: Metro Centrum Nauki Kopernik, Biblioteka Uniwersytecka
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Wisła to raj dla fanów wodnego szaleństwa. Skuś
się na spływ kajakowy, wypróbuj stand up paddle,
sprawdź się w wakeboardingu. Możesz również
wybrać się na rejs komfortową łodzią, nowoczesnym
katamaranem lub łodzią motorową.
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„

„DZIELNICA WISŁA
6

PŁYTA DESANTU
Port Czerniakowski

Tutaj możesz przez cały dzień relaksować się na plaży i spróbować sił w różnych sportach wodnych.
Wieczorem miejsce to zamienia się w tętniące życiem zagłębie koncertowe i taneczne.
Dojazd do przystanku: Pomnik Sapera, Torwar

7

EKOLOGICZNA ŚCIEŻKA SPACEROWO-ROWEROWA

Na miłośników przyrody czeka ekologiczna ścieżka, biegnąca wzdłuż prawego brzegu Wisły. Możesz
ją pokonać rowerem miejskim Veturilo. Po drodze zobaczysz liczne gatunki ptaków i zwierząt,
a także odpoczniesz na jednej z dzikich plaż z widokiem na miejski skyline, Stare i Nowe Miasto
oraz Powiśle.
Dojazd do przystanku: Most Świętokrzyski, Park Praski, Metro Dworzec Wileński

8

PGE NARODOWY

al. ks. J. Poniatowskiego 1, www.pgenarodowy.pl

Zobacz najnowocześniejszy i największy stadion w Polsce. Odbywają się tu nie tylko mecze, ale
też wielkie wydarzenia: koncerty gwiazd światowego formatu, międzynarodowe konferencje,
targi i imprezy sportowe. Zimą stadion zamienia się w największe w Polsce zimowe miasteczko
z lodowiskami, górką lodową, torem do curlingu i największym w stolicy krytym skateparkiem.
Dojazd do przystanku: Metro Stadion Narodowy, Rondo Waszyngtona

9

PROMY, STATKI WYCIECZKOWE

Między brzegami rzeki kursują bezpłatne promy, umożliwiające szybką przeprawę. Oczywiście, o ile
pozwala na to stan wody. Spójrz na Warszawę z zupełnie innej perspektywy, wybierając się w rejs
tramwajem wodnym, a jeśli masz wolny cały dzień – statkiem na wycieczkę za miasto.
Dojazd do przystanku: Stare Miasto, Podzamcze, Most Poniatowskiego, Park Praski, Pomnik Sapera, Metro
Centrum Nauki Kopernik, Rondo Waszyngtona

10

OBSZAR NATURA 2000

W dużej mierze Wisła zachowała swój dziki charakter, tworząc malownicze wyspy, które są
niezbędnym siedliskiem dla ginących gatunków ptaków. Przy odrobinie szczęścia pasjonatom
ornitologii uda się zobaczyć kormorany, zimorodki i czaple w ich naturalnym otoczeniu.
Dojazd do przystanku: Most Świętokrzyski, Park Praski
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WARSZAWSKA PRAGA
Praga przez stulecia była zróżnicowana pod względem kulturowym, etnicznym i religijnym. Jako że nie uległa
zniszczeniu w czasie II wojny światowej, uchodzi za najbardziej autentyczną część miasta. Zwiedzanie Pragi
zacznij od wizyty w Muzeum Warszawskiej Pragi – w nim poznasz historię dzielnicy. Spacerując historycznymi
ulicami, wstąp do świątyń różnych wyznań, znajdź ukryte w podwórkach kapliczki i obejrzyj oryginalne murale.
Odpocznij w zabytkowym parku Skaryszewskim lub w zoo, a na koniec udaj się na Saską Kępę – okolicę pełną
modernistycznej architektury i knajpek ze smakami z całego świata.

1

MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI
ul. Targowa 50/52, www.muzeumpragi.pl

Muzeum mieści się w najstarszym budynku mieszkalnym dzielnicy. Poznasz tu nie tylko historię
prawobrzeżnej części Warszawy, ale także posłuchasz wywiadów z najstarszymi mieszkańcami
Pragi, zobaczysz makietę XVIII-wiecznej Pragi i obejrzysz polichromie dawnego żydowskiego domu
modlitwy. Z tarasu widokowego w muzeum zobaczysz Bazar Różyckiego – jedno z najstarszych
targowisk w Warszawie. Nieopodal przy ulicy Mackiewicza zobacz „trójwymiarowy” mural „Dziura
w całym”.
Dojazd do przystanku: Ząbkowska, Metro Dworzec Wileński

PRASKIE ŚWIĄTYNIE

2

Pierwsze kościoły budowano na prawym brzegu Wisły już w średniowieczu. Jednym z nich jest
pochodzący z pierwszej połowy XVII wieku kościół Matki Bożej Loretańskiej 2a , który powstał
dzięki wsparciu króla Władysława IV. Zwróć szczególną uwagę na Domek Loretański – kaplicę, w
której znajduje się gotycka figura Matki Boskiej Kamionkowskiej.

Neogotycka katedra pod patronatem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika 2b to
główny kościół rzymskokatolicki Pragi. Świątynię wzniesiono na przełomie XIX i XX w. Wewnątrz
przyjrzyj się oryginalnym figurom obu patronów.
Na Pradze nie zapomnij odwiedzić także cerkwi prawosławnej św. Marii Magdaleny 2c . Ta
pięciokopułowa budowla wzorowana na świątyniach Kijowa ukończona została w 1869 r. Wewnątrz
zobacz freski przedstawiające świętych kościoła prawosławnego, a także ocalałe ze stojącego niegdyś
w centrum Warszawy soboru Aleksandra Newskiego fragmenty mozaiki „Ostatnia Wieczerza”.
Dojazd do przystanku: Metro Dworzec Wileński, Park Praski, Ratuszowa-ZOO

3

OGRÓD ZOOLOGICZNY

ul. Ratuszowa 1/3, www.zoo.waw.pl

Idealne miejsca dla dzieci i dorosłych. Praski ogród zoologiczny jest domem dla ponad 550 gatunków
zwierząt. Odwiedź w nim herpetarium, w którym żyje kilkaset gadów, zobacz jedyną w Polsce halę
wolnych lotów imitującą dżunglę i poznaj „Baśniowe zoo” – wybieg, na którym dzieci mogą, pod
nadzorem pracownika ogrodu, nakarmić zwierzęta.
Spacerując alejkami zoo, zatrzymaj się przy willi Żabińskich. Podczas II wojny światowej dyrektor
obiektu ‒ Jan z małżonką Antoniną ‒ ukrywali tu Żydów uciekających z warszawskiego getta. Tuż
obok rozciąga się Park Praski, w którym zobaczysz popularne „miśki”, czyli wybieg dla niedźwiedzi
brunatnych.
Dojazd do przystanku: Ratuszowa-ZOO, Park Praski
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Lubisz miejsca, do których nie docierają tłumy?
Wybierz się na pełną różnorodności Pragę uznaną
przez brytyjski dziennik The Independent za jedno
z najbardziej hipsterskich miejsc w Europie.
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WARSZAWSKA PRAGA
4

HISTORYCZNA ARCHITEKTURA I WSPÓŁCZESNY STREET ART

Jedną z głównych ulic starej Pragi jest Ząbkowska – nazywana „praską starówką”. Najstarsze
znajdujące się tu budynki pochodzą z lat 60. XIX wieku. W letnie weekendy ulica staje się sceną
licznych wydarzeń kulturalnych. Przejdź się także innymi ulicami Pragi: przy ulicy 11 Listopada
zobaczysz dawne koszary wojskowe, a przy ulicy Małej pod numerami 1, 3, 5 i 9 – pierwsze murowane
domy na Pradze. Ulica Mała wielokrotnie służyła za plan filmowy jako przedwojenna Warszawa
(m.in w filmie „Pianista” Romana Polańskiego). Prawobrzeżne kamienice zdobią prace światowych
artystów street artu. Zwróć szczególną uwagę na murale: „Warsaw Fight Club” przy ulicy Środkowej
17 i „Warszawa Wschodnia” przy ulicy Strzeleckiej 46.
Dojazd do przystanku: Ząbkowska

5

KAPLICZKI PRASKIE

6

PRASKIE CENTRUM KONESER

Kapliczki powstawały głównie podczas II wojny światowej, stając się miejscem modlitw i spotkań.
Większość spośród ponad stu zabytkowych kapliczek znajduje się na praskich podwórkach
i w bramach. Jedną z najstarszych odnajdziesz na rogu ulic Ząbkowskiej i Korsaka. Przedstawia ona
wykutą w kamieniu Madonnę z Dzieciątkiem.

pl. Konesera, www.koneser.eu

Praskie Centrum Koneser to przykład architektury poprzemysłowej. W odnowionym kompleksie
XIX-wiecznej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” znajdziesz dziś centrum przedsiębiorczości
Google Campus, autorskie restauracje i małe knajpki. Odwiedź też multimedialne Muzeum Polskiej
Wódki, aby poznać proces powstawania tego polskiego trunku.
Dojazd do przystanku: Metro Dworzec Wileński

7

SOHO FACTORY

ul. Mińska 25, www.sohofactory.pl

W Soho Factory mieściły się zakłady produkujące skutery i motocykle. Obecnie w dawnych
halach produkcyjnych znajdziesz pracownie artystyczne, designerskie sklepy, restauracje, a nawet
nowatorskie sceny teatralne. Nie zapomnij odwiedzić Muzeum Neonów, w którym zobaczysz
reklamy świetlne z lat 60. i 70.
Dojazd do przystanku: Bliska

8

SASKA KĘPA

Saska Kępa uważana jest za jedną z elegantszych części prawobrzeżnej Warszawy. Mieszka tu wiele
znanych osobistości, a swoje siedziby mają ambasady wielu krajów. By poczuć międzynarodowy
klimat tego miejsca, przejdź się ulicą Francuską, gdzie znajdziesz knajpki z jedzeniem z całego
świata. Wiosną możesz wziąć udział w Święcie Saskiej Kępy oraz uczestniczyć w koncertach
i innych wydarzeniach kulturalnych. Dodatkową atrakcją okolicy jest Park Skaryszewski – latem po
znajdującym się w nim Jeziorku Kamionkowskim możesz popływać kajakiem.
Dojazd do przystanku: Rondo Waszyngtona
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ŚLADAMI SOCREALISTYCZNEJ WARSZAWY
W stylu socrealistycznym po II wojnie światowej w Polsce budowano pomniki, gmachy instytucji publicznych,
a nawet całe kwartały ulic. W Warszawie przykładami tego stylu są: Pałac Kultury i Nauki oraz zabudowa osiedli
mieszkaniowych: Muranowa i MDM-u. Chcesz poczuć klimat dawnych lat? Odwiedź Muzeum Neonów i Muzeum
Czar PRL lub wybierz się na wycieczkę po mieście klasycznymi pojazdami z czasów komunizmu.
1

PAŁAC KULTURY I NAUKI
pl. Defilad 1, www.pkin.pl

Pałac Kultury i Nauki, wzniesiony w latach 50., jest najwyższym budynkiem w Polsce (237 metrów)
i współczesną ikoną miasta. Spacerując wokół Pałacu, odnajdziesz charakterystyczne dla tego okresu
monumentalne figury przedstawiające chłopów, robotników i naukowców. W Pałacu działają: teatry,
kino, muzea. Koniecznie wjedź na taras widokowy na XXX piętrze i zobacz panoramę Warszawy,
w tym spektakularne drapacze chmur i oba brzegi Wisły.
Dojazd do przystanku: Centrum, Metro Świętokrzyska, Dworzec Centralny

2

SOCREALISTYCZNE OSIEDLA: MARSZAŁKOWSKA DZIELNICA MIESZKANIOWA
(MDM) I MURANÓW

MDM 2a i Muranów 2b to klasyczne przykłady architektury socrealistycznej. Oba osiedla
zbudowano w latach 50. XX wieku. MDM obejmuje rejon placu Konstytucji, ulicy Marszałkowskiej
i ulicy Waryńskiego. Na elewacjach budynków, podobnie jak w przypadku Pałacu Kultury i Nauki,
zobaczysz płaskorzeźby przedstawiające kobiety z dziećmi czy robotników. Muranów powstał na
gruzowisku getta. Projekt obejmował budowę mieszkań, szkół, żłobków, przedszkoli i kin. Zwróć
uwagę na charakterystyczne monumentalne bramy, które można zauważyć już na początku ulicy gen.
Władysława Andersa.
Dojazd do przystanku: Plac Konstytucji, Plac Bankowy, Metro Ratusz Arsenał

3

MUZEUM CZAR PRL

ul. Piękna 28/34, www.czarprl.pl

Muzeum działa w budynku dawnych zakładów optycznych. Zajrzyj do środka, gdzie w specjalnie
zaaranżowanych wnętrzach (mieszkaniu, sklepie, biurze) zobaczysz przedmioty codziennego użytku
z okresu komunizmu.
Dojazd do przystanku: Bliska

4

MUZEUM NEONÓW

ul. Mińska 25, neonmuzeum.org

W poprzemysłowym kompleksie Soho Factory mieści się unikatowe na skalę europejską muzeum
z reklamami świetlnymi, które projektowali w latach 60. i 70. polscy plastycy. W muzeum zobaczysz
kilkadziesiąt neonów, które niegdyś zdobiły sklepy, domy handlowe i kawiarnie w całej Polsce.
Obejrzyj także zdjęcia z ich oryginalnych lokalizacji oraz poznaj proces ich tworzenia.
Dojazd do przystanku: Bliska

WYCIECZKI POJAZDAMI Z CZASÓW KOMUNIZMU

Wybierz się na przejażdżkę klasycznymi pojazdami z czasu komunizmu, które przed laty jeździły po
ulicach polskich miast. Wsiądź do kultowego jelcza – autobusu zwanego z powodu swojego kształtu
ogórkiem lub minibusu Nysa 522, wypożycz fiata 126p (tzw. malucha) i wybierz się na wycieczkę po
mieście.
Wycieczki odrestaurowanymi pojazdami organizują: Adventure Warsaw adventurewarsaw.pl, WPT 1313
wpt1313.com
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WARSZAWA
KULINARNA

CO ZJEŚĆ?
W Warszawie znajdziesz restauracje z gwiazdką Michelin, modne targi śniadaniowe czy wracające do łask bary
mleczne. Oprócz regionalnych polskich potraw, w ofercie restauracji odkryjesz dania z rozmaitych części świata,
również wegetariańskie i wegańskie. Sprawdź, jakich lokalnych przysmaków nie możesz pominąć!

PYZY

Okrągłe kluski z ciasta przyrządzanego na bazie
ziemniaków, nadziewanego mięsnym farszem, polewane
przed podaniem okrasą ze skwarków lub cebuli. To
prawdziwie lokalna potrawa, z której słynęła niegdyś
warszawska Praga.

PIEROGI

To elastyczne cienkie ciasto faszerowane różnym
nadzieniem: mięsem, kapustą, grzybami, owocami,
ziemniakami i twarogiem lub kaszą. Pojawiają się też nowe
rodzaje – z fetą, szpinakiem lub mozarellą.

ŻUREK

Ta zupa to kwintesencja kuchni polskiej. Przyrządzana
jest na bazie zakwasu z żytniej mąki, podawana z jajkiem
i białą kiełbasą. Żur jest tradycyjną potrawą podawaną na
wielkanocne śniadanie.

FLACZKI

W okresie międzywojennym większość restauracji
warszawskich serwowało gościom flaki. Jest to zupa
z pokrojonymi w paseczki żołądkami wołowymi lub
cielęcymi oraz pulpecikami.

46

CHŁODNIK

Gdy nie masz ochoty na kaloryczne potrawy, spróbuj
chłodnika, który idealnie nadaje się na upalne dni. Zupa
przygotowywana jest na bazie botwinki i młodych
buraczków, z dodatkiem zsiadłego mleka lub kefiru
z ogórkiem, koperkiem i jajkiem na twardo.

PRZEKĄSKI

Klasyką w polskiej tradycji imprezowej są zimne zakąski
„pod wódkę”. W jednym z wielu barów zakąskowych
spróbuj śledzia marynowanego w oleju z cebulą, który od
zawsze był miejscowym przysmakiem. Inne popularne
zakąski to: schab po warszawsku, nóżki w galarecie i tatar
wołowy (surowe siekane mięso podawane z żółtkiem jajka
i cebulą).

WUZETKA

Kakaowe ciasto przekładane śmietankowym kremem
znajdziesz w menu tradycyjnych kawiarni. Jedna z teorii
głosi, że jego nazwa pochodzi od trasy W-Z wybudowanej
tuż po II wojnie światowej i przebiegającej pod Starym
Miastem.

CZEKOLADA WEDLA

Wejdź do klimatycznej kawiarni Wedla, poczuj atmosferę
starej Warszawy i wypij gorącą czekoladę. W sklepie kup
ręcznie dekorowany Torcik Wedlowski, delikatne Ptasie
Mleczko i praliny „Chopin”.
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GDZIE ZJEŚĆ?
MODNIE

W secesyjnej Hali Koszyki oraz w ponadstuletniej Hali Gwardii znajdziesz dziesiątki modnych
restauracji i barów. W letnie weekendy koniecznie wybierz się na jeden z targów śniadaniowych pod
gołym niebem.
1

Hala Gwardii, czynna pt. – niedz., pl. Żelaznej Bramy 1

3

Targ śniadaniowy, skwer na rogu ul. Śmiałej i al. Wojska Polskiego

4

Targ śniadaniowy, skwer na rogu ul. Woronicza i ul. Puławskiej

2

Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63

JAK „LOKALSI”

Odwiedź miejsca, w których spotykają się mieszkańcy miasta: najwięcej barów i bistro odnajdziesz
w ścisłym centrum miasta i na Pradze.
5
6

ul. Poznańska
ul. Nowogrodzka

7
8

ul. Hoża
ul. Wilcza

9

ul. Krucza

10 ul. Żurawia

11 ul. Ząbkowska
12 ul. Francuska

TRADYCYJNIE

Chcesz poznać typowo polskie smaki? Koniecznie spróbuj pierogów, pyz z mięsem, flaków lub
tatara. Na deser zamów warszawskie ciastko, czyli wuzetkę. Regionalne polskie dania znajdziesz
w restauracjach w okolicach Starego Miasta i ul. Nowy Świat oraz w barach mlecznych, które słyną
z niskich cen i domowego jedzenia.
13 Stare Miasto

14 ul. Krakowskie
Przedmieście

15 ul. Nowy Świat

WEGETARIAŃSKO/WEGAŃSKO

Warszawa uchodzi za raj kulinarny dla wegetarian i wegan. W restauracjach i bistro znajdziesz
bezmięsne burgery, dania kuchni azjatyckiej, bliskowschodniej, fusion i potrawy inspirowane polskimi
specjałami. Odwiedź też jedną z wegańskich cukierni i spróbuj wyrabianych lokalnie ciastek i lodów.
16 ul. Poznańska

17 ul. Hoża

WYKWINTNIE

18 ul. Wilcza

19 ul. Krucza

Jesteś pasjonatem wykwintnej kuchni? Koniecznie odwiedź jedną z dwóch warszawskich restauracji,
które zdobyły gwiazdkę w przewodniku Michelin: Atelier Amaro (www.atelieramaro.pl, ul. Agrykola 1)
i Senses (www.sensesrestaurant.pl, ul. Bielańska 12). Inne lokale wyróżnione przez przewodnik
Michelin znajdziesz w okolicy ulic Senatorskiej i Wierzbowej.
20 ul. Agrykola 1

21 ul. Bielańska 12
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ŻYCIE NOCNE
W Warszawie czekają na Ciebie pełne kawiarni place, plenerowe bary nad Wisłą, artystyczne zagłębia imprezowe
i modne kluby.

PLAC ZBAWICIELA

To jedno z kultowych miejsc, w których w licznych barach, kawiarniach i bistro spotykają się warszawiacy.

1

pl. Zbawiciela

BULWARY WIŚLANE

Jeśli lubisz zabawę „pod chmurką” i muzykę na żywo, wybierz się nad Wisłę. Najwięcej klubów i barów
działa na odcinku pomiędzy mostem Poniatowskiego a cyplem Czerniakowskim przy bulwarze Flotylli
Wiślanej.
2

Bulwar Flotyli Wiślanej

PRAGA

W oryginalnie urządzonych klubach i barach działających w dawnych fabrykach i stuletnich kamienicach
weźmiesz udział w koncertach niszowych zespołów i imprezach tematycznych.

3

ul. Ząbkowska

4

ul. 11 listopada

PAWILONY

Popularne zagłębie studenckie. Wejdź w bramę przy ul. Nowy Świat 22/28 i spędź czas w jednym
z dwudziestu pubów i koktajlbarów, w których goście bawią się od wczesnych godzin wieczornych do
świtu.
5

ul. Nowy Świat 22/28

KLUBY

Nagrania z list przebojów, hity minionych dekad czy jazz na żywo – w śródmiejskich klubach spędzisz
wieczór przy muzyce, która wprawi Cię w dobry nastrój.

6

ul. Mazowiecka

8

ul. Parkingowa

7

ul. Kredytowa

9

ul. Nowogrodzka
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NA ZAKUPY
Centra handlowe, kameralne butiki, pchle targi i festiwale autorskiej mody – Warszawa to idealne miejsce na
zakupy. Znajdziesz tutaj światowe marki, jak i kolekcje niszowych projektantów. Warto także odwiedzić autorskie
pracownie z polskim designem. Jeśli szukasz specjalnych ofert, wybierz się do jednego z warszawskich outletów.
CENTRA HANDLOWE

W największych centrach handlowych w Warszawie możesz spędzić długie godziny. Mieszczą się tu
popularne sklepy polskich i światowych marek, jak również butiki z modą na najwyższym poziomie. Po
zakupach możesz wybrać się do kina czy restauracji.
1

Złote Tarasy, ul. Złota 59

3

Galeria Mokotów, Wołoska 12

2

Arkadia, al. Jana Pawła II 82

MODNE ULICE

Szukasz unikatowych produktów i autorskich kolekcji? Wybierz się na najmodniejsze ulice w centrum
Warszawy. Znajdziesz tam butiki polskich projektantów, sklepy z designem i lokalnymi markami
biżuteryjnymi.
4

ul. Mokotowska

5

ul. Mysia

6

ul. Szpitalna

SKLEPY EKSKLUZYWNE

Jesteś miłośnikiem topowych światowych marek? Odwiedź okolice placu Trzech Krzyży, budynku
Metropolitan oraz luksusowy dom handlowy Vitkac, gdzie zrobisz zakupy w ekskluzywnych sklepach
z modą i wyposażeniem wnętrz.
7

pl. Trzech Krzyży

9

Vitkac, ul. Bracka 9

8

Metropolitan, pl. Piłsudskiego 1-3

OUTLETY

Idealne miejsca dla tropicieli okazji i promocji. Znajdziesz tu sklepy najpopularniejszych światowych
marek z końcówkami kolekcji. Choć znajdują się poza ścisłym centrum, dojazd do nich komunikacją
miejską zajmie Ci mniej niż godzinę.
10 Factory Annopol, ul. Annopol 2

11 Factory Ursus, pl. Czerwca 1976 roku 6
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WYDARZENIA KULTURALNE
Niezależnie czy jesteś melomanem czy fanem sportu, interesujesz się designem czy modą, a może po prostu lubisz
wiedzieć, czym aktualnie żyje miasto, Warszawa kusi bogatym kalendarzem wydarzeń cyklicznych i czasowych.

WIOSNA

JESIEŃ

Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (marzec)

Międzynarodowy
Festiwal
„Warszawska Jesień” (wrzesień)

beethoven.org.pl

Muzyki

Współczesnej

www.warszawska-jesien.art.pl

Orlen Warsaw Marathon (kwiecień)

Warszawski Festiwal „Skrzyżowanie Kultur” (wrzesień)

www.orlenmarathon.pl

festival.warszawa.pl

Warsaw Restaurant Week (kwiecień)

Szalone Dni Muzyki (wrzesień)

restaurantweek.pl

www.szalonednimuzyki.pl

Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich
(maj ‒ wrzesień)

PZU Maraton Warszawski (wrzesień)

koncerty-chopinowskie.pl

pzumaratonwarszawski.com

Multimedialny Park Fontann (maj ‒ wrzesień)

Jazz Jamboree (październik)

estrada.com.pl

adamiakjazz.pl

Orange Warsaw Festival (czerwiec)

Warsaw Restaurant Week (październik)

orangewarsawfestival.pl

restaurantweek.pl

LATO

ZIMA

Festiwal Mozartowski (czerwiec ‒ lipiec)

Królewski Ogród Światła (listopad ‒ luty)

www.operakameralna.pl

www.wilanow-palac.pl

Międzynarodowe Biennale Plakatu (czerwiec ‒ wrzesień)

Zimowy Narodowy (grudzień ‒ luty)

warsawposterbiennale.com

www.pgenarodowy.pl

Warsaw Summer Jazz Days (lipiec)

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Watch Docs.
Prawa człowieka w filmie” (grudzień)

adamiakjazz.pl

watchdocs.pl

Międzynarodowy Plenerowy Festiwal „Jazz na Starówce”
(lipiec ‒ sierpien)

Wielka Iluminacja (grudzień ‒ luty)

www.jazznastarowce.pl

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego
Europa” (sierpień)

Rajd Barbórka (grudzień)
barborka.pl

www.pl.chopin.nifc.pl/festival

Fine Dining Week (luty)

Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” (sierpień)

restaurantweek.pl

www.festiwalsingera.pl

Festiwal „Koncerty urodzinowe Fryderyka Chopina”
(luty ‒ marzec)

Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich
(maj ‒ wrzesień)

www.facebook.com/NowySwiatMuzyki

koncerty-chopinowskie.pl

Multimedialny Park Fontann (maj ‒ wrzesień)
estrada.com.pl

Terminy wydarzeń mogą ulec zmianie.
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INFORMACJE
PRAKTYCZNE

INFORMACJE PRAKTYCZNE
WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
www.warsawtour.pl

Dowiesz się tu, co warto zwiedzić w Warszawie, otrzymasz bezpłatne plany miasta i przewodniki
w różnych językach. Punkty WIT czynne są codziennie; znajdziesz je w następujących
lokalizacjach:
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1 (wejście od strony ul. Emilii Plater)

Rynek Starego Miasta
Rynek Starego Miasta 19/21/21a

Praskie Centrum KONESER
pl. Konesera (wejście od ul. Ząbkowskiej)

KOMUNIKACJA MIEJSKA
www.ztm.waw.pl

Poruszaj się autobusami, tramwajami i metrem. W nocy skorzystaj z metra, które kursuje w dni
powszednie do północy, a w weekendy nawet do 3.00, lub z autobusów nocnych oznaczonych
literą „N”.
•
Bilety kupisz w kioskach oraz w automatach na przystankach i w autobusach/tramwajach.
Obowiązują one na wszystkie rodzaje transportu miejskiego.
•
Bilety należy skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu. W metrze kasowniki znajdują
się w bramkach prowadzących na perony oraz przy windach.
•
Od momentu skasowania, bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie
podanym na bilecie.

APLIKACJA JAKDOJADE

Aplikacja jakdojade ułatwi Ci podróżowanie po mieście. Znajdziesz w niej rozkłady jazdy
komunikacji miejskiej, wyszukiwarkę połączeń; możesz także za jej pośrednictwem kupić bilet.

VETURILO – WARSZAWSKI ROWER PUBLICZNY

Rower w Warszawie można wypożyczyć w ponad 350 stacjach od 1 marca do 30 listopada. Przez
pierwsze 20 minut jeździ się za darmo. Veturilo można wypożyczyć na trzy sposoby:
•
Rejestracja na stronie www.veturilo.waw.pl i dokonanie opłaty początkowej w wysokości
10 zł.
•
Zarejestrowanie się za pomocą karty kredytowej na każdej stacji Veturilo.
•
Skorzystanie z aplikacji Veturilo lub Nextbike.
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TELEFONY ALARMOWE
112 - Alarmowy

998 - Straż Pożarna

986 - Straż Miejska

997 - Policja

999 - Pogotowie

19 115 - Miejskie Centrum Kontaktu

TAKSÓWKI

Zanim wsiądziesz, sprawdź, czy na pojeździe znajduje się:
•
Tabliczka na przedniej szybie, zawierająca hologram, numer licencji taksówkarza oraz
numer rejestracyjny samochodu,
•
Żółto-czerwony pas z wyraźnym, pięciocyfrowym numerem bocznym oraz herb Warszawy
na przednich drzwiach,
•
naklejka na prawych tylnych drzwiach z informacją o wysokości opłaty początkowej i cenie
za 1 km w taryfie dziennej.
Wewnątrz samochodu, w widocznym miejscu powinien znajdować się identyfikator z imieniem,
nazwiskiem i zdjęciem kierowcy oraz hologramem.
www.taxi.um.warszawa.pl

WIFI

Bezpłatna, miejska sieć internetowa oznakowana jest tablicami z napisem „HOT SPOT UMWarszawa”.
www.hotspot.warszawa.pl

ZAKAZ PALENIA I PICIA ALKOHOLU

W Warszawie obowiązuje zakaz palenia papierosów na przystankach komunikacji miejskiej oraz
w klubach, pubach i restauracjach (chyba że są w nich wydzielone sale dla palących).
Nie można również spożywać alkoholu w miejscach publicznych (parkach, placach, na ulicach,
itp.) poza wydzielonymi miejscami jak: letnie ogródki restauracji i pubów oraz bulwary wiślane.
Za łamanie przepisów grozi mandat.

WARSAW PASS

Z kartą WARSAW PASS korzystaj z bezpłatnego wstępu do najważniejszych atrakcji
turystycznych. Karta jest dostępna w trzech wariantach: na 24h, 48h lub 72h liczone od momentu
pierwszego użycia – sam decydujesz, ile czasu potrzebujesz na zwiedzanie Warszawy. Kartę kupisz
między innymi w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej.

APLIKACJA WARSAWTOUR

Dzięki niej poznasz najciekawsze atrakcje Warszawy i odkryjesz wyjątkowe trasy tematyczne.
Aplikacja działa także w trybie offline.
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STOŁECZNE BIURO TURYSTYKI

w w w . w a r s a w t o u r . p l
i n f o @ w a r s a w t o u r . p l

fb.com/Warsaw
twitter.com/ewarsaw
instagram/fall_in_love_warsaw
youtube.com/WarszawaEN

www.4mediacreations.com

Wydawca: Stołeczne Biuro Turystyki.
Warszawa 2018. Egzemplarz bezpłatny.
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