
                            

                           20 pomysłów na Święta w Warszawie

                     1. Znajdź oryginalne prezenty gwiazdkowe na jarmarku świątecznym na Starym Mieście.

                     2. Zrób sobie „selfie” pod ogromną kolorową choinką na placu Zamkowym.

                     3. Obejrzyj iluminację świąteczną wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. 

                     4. Udaj się na spacer po Starym Mieście, by poczuć świąteczną atmosferę wśród pięknie
                         ude                         udekorowanych kamieniczek i uliczek.

                     5. Spróbuj tradycyjnych wigilijnych potraw takich jak barszcz czerwony z uszkami, bigos 
                         czy kapusta z grochem w jednej z restauracji z polską kuchnią na Starym Mieście.

                     6. Spróbuj przepysznych świątecznych pierników, makowców i serników w cukierni przy
                         Nowym Świecie.

                     7. Wypij ciepłą czekoladę w legendarnej pijalni czekolady Wedla urządzonej w dawnej 
                         fabryce słodyczy przy ulicy Szpitalnej.

                     8.                      8. Spróbuj rozgrzewającego wina w jednej z klimatycznych knajpek na Saskiej Kępie.

                     9. Poczuj się jak dziecko spacerując wśród baśniowych iluminacji po Królewskim Ogrodzie 
                         Światła w Wilanowie. 
                                        
                     10. Weź udział w świątecznych pokazach laserowych w Mulmedialnym Parku Fontann.

                     11. Przespaceruj się wzdłuż bulwarów wiślanych z widokiem na zimową panoramę Wisły
                            i Pragi. 

                     12.                      12. Udaj się do śródmiejskich kościołów, by obejrzeć bożonarodzeniowe szopki.

                     13. Posłuchaj koncertu tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek.

                     14. W wigilię Bożego Narodzenia dołącz do warszawiaków wybierających się o północy 
                           na tradycyjną bożonarodzeniową mszę – pasterkę. 

                     15. Wybierz się na Górkę Szczęśliwicką, by poszusować na nartach.

                     16. Spędź aktywnie czas na jednym z dostępnych dla wszystkich lodowisk: na
                           Staromiejskim Rynku, pod Pałacem Kultury i Nauki lub wśród wieżowców na placu 
                                                      Europejskim.

                     17. Baw się w zimowym miasteczku z lodowiskami, torem do curlingu i lodową górką 
                            na PGE Stadion Narodowy.

                     18. Udaj się do warszawskich centrów handlowych na zimowe wyprzedaże.

                     19. Zrób świąteczne zakupy na największym bazarze Warszaw przy Hali Mirowskiej.

                     20. Odwiedź wyjątkowe warszawskie muzea: w Muzeum Powstania Warszawskiego 
                            poznasz losy mieszkańców, którzy walczyli o niepodległość w 1944 toku, a w Muzeum
                                                       Warszawy, dzięki zgromadzonym tutaj przedmiotom, poznasz historię stolicy. 
                            Pamiętaj, że w czasie świątecznym w muzeach obowiązują inne godziny zwiedzania, 
                            a w Boże Narodzenie są zamknięte. 

                  


