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Komunikacja miejska
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www.wtp.waw.pl
•
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.
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Aplikacja JAKDOJADE
Aplikacja jakdojade ułatwi Ci podróżowanie po mieście. Znajdziesz

6

w niej rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, wyszukiwarkę połączeń; możesz także za jej pośrednictwem kupić bilet.

VETURILO - Warszawski Rower Publiczny
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Wilanów 7,5 km

3
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Zakaz palenia i picia alkoholu
W Warszawie obowiązuje zakaz palenia papierosów na przystankach komunikacji miejskiej oraz w klubach, pubach i restauracjach.
Nie można spożywać alkoholu w miejscach publicznych (parkach,
placach, na ulicach, itp.) poza wydzielonymi miejscami jak: letnie
ogródki restauracji i pubów oraz bulwary wiślane.

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.

1 4

Autobus
116 180

www.veturilo.waw.pl
Rower w Warszawie można wypożyczyć w ponad 380 stacjach
od 1 marca do 30 listopada. Przez pierwsze 20 minut jeździ się za
darmo.

Warsaw Pass
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2 Trakt Królewski – 1,5h

Telefon alarmowy 112
Telefon bezpieczeństwa +48 608 599 999 (od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 16:00; informacja w języku polskim i języku
angielskim)

6

5

dzień 1

dzień 1

Telefony alarmowe
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Aplikacja WarsawTour
Dzięki niej poznasz najciekawsze atrakcje Warszawy i odkryjesz
wyjątkowe trasy tematyczne. Aplikacja działa także w trybie ofﬂine.

Zaplanuj swoją trasę!
ZOBACZ KONIECZNIE

Trakt łączy trzy dawne rezydencje
polskich władców: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Wilanów. To
najbardziej reprezentacyjna arteria
miasta. Wzdłuż ulic Krakowskie
Przedmieście i Nowy Świat usytuowane są m.in. Pałac Prezydencki, kampus
Uniwersytetu Warszawskiego, piękne
kościoły i kamienice. Dalej ciągną się
eleganckie i zielone Aleje Ujazdowskie, przy których mieszczą się budynki ambasad i ministerstw. Historyczną
trasę kończy pałac w Wilanowie.
Koniecznie wybierz się na spacer
traktem także zimą, kiedy rozbłyska on
światełkami Wielkiej Iluminacji.

1 Stare Miasto i Zamek Królewski – 3h
Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO Starówka zachwyca
kolorowymi kamienicami i wyjątkową atmosferą wąskich uliczek. Na Rynku
Starego Miasta spotkasz warszawską syrenę – oﬁcjalny symbol miasta. Zobacz
też barbakan, dzwon na ulicy Kanonia i przespaceruj się wzdłuż murów.
Koniecznie zwiedź też Zamek Królewski. W dawnej siedzibie polskich władców
oprócz apartamentów zobaczysz także obrazy Rembrandta oraz płótna Bernarda
Bellotta, zwanego Canalettem.
Zamek Królewski, pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl

każdego zakątka stolicy. Z tarasu
widokowego na XXX piętrze można
zobaczyć panoramę Warszawy,
w tym spektakularne drapacze chmur
i oba brzegi Wisły. W Pałacu działają też teatry, kino, muzea, modne
knajpki oraz główny Punkt Informacji
Turystycznej.

różnorodnym wystrojem i skrywają
galerię obrazów. Warszawa to miasto
Fryderyka Chopina. W Łazienkach
Królewskich znajduje się pomnik kompozytora przy którym latem w każdą
niedzielę o godz. 12.00 i 16.00 odbywają się Koncerty Chopinowskie. Zimą
natomiast nieopodal pomnika masz
szansę przysiąść na multimedialnej
ławeczce chopinowskiej i posłuchać
płynących z niej utworów artysty.

staromiejskich kamienicach – ośmiu
po stronie Dekerta na Rynku Starego
Miasta i trzech przy ul. Nowomiejskiej.
Rynek Starego Miasta 42
muzeumwarszawy.pl
6 Muzeum Fryderyka Chopina
– 1h
Muzeum Fryderyka Chopina znajduje
się w zabytkowym Pałacu Ostrogskich i jest jednym z najnowocześniejszych muzeów biograﬁcznych
w Europie. Wśród eksponatów
znajdziesz fortepian kompozytora
oraz rękopisy jego listów i
kompozycji.

pl. Deﬁlad 1, www.pkin.pl

ZOBACZ TAKŻE
5 Muzeum Warszawy – 1,5h

ul. Okólnik 1, muzeum.nifc.pl
3 Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie – 2h
Rozległy park otaczający letnią
rezydencję ostatniego króla Polski –
Stanisława Augusta Poniatowskiego
to ulubione miejsce warszawiaków
na długie spacery. Znajdują się tu
oranżerie, amﬁteatr, a nawet ogród
chiński. Atrakcją parku są jego stali
mieszkańcy – wiewiórki i pawie. Warto zwiedzić klasycystyczny Pałac na
Wyspie, którego wnętrza zachwycają

ul. Agrykola 1, lazienki-krolewskie.pl
4 Pałac Kultury i Nauki – 1h

Jest najwyższym budynkiem w Polsce
i współczesną ikoną miasta. Socrealistyczny gmach widoczny jest z niemal

Muzeum Warszawy to miejsce,
w którym można podziwiać zbiory
związane z historią Warszawy.
Siedziba główna muzeum znajduje
się w jedenastu połączonych ze sobą

Codzienne recitale i koncerty
– 1h
Bez względu na to, kiedy przyjedziesz do Warszawy, możesz
posłuchać muzyki Fryderyka
Chopina. W centrum miasta nie
brakuje miejsc, gdzie odbywają się
codzienne recitale z udziałem utalentowanych polskich i zagranicznych
pianistów.
Więcej informacji o codziennych
koncertach: pl.chopin.warsawtour.pl

dzień 2
Zaplanuj swoją
trasę!

STOŁECZNE BIURO TURYSTYKI

ZOBACZ KONIECZNIE

i odwiedzić Teatr Wysokich Napięć.
W okolicy zobacz pomnik Syrenki –
symbolu Warszawy.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
www.kopernik.org.pl

1 Muzeum Powstania Warszaw-

3 Warszawska Praga – 2h

skiego – 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

www.go2warsaw.pl
info@go2warsaw.pl

/go2warsaw

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”.
Koniecznie zobacz też powstańcze
murale autorstwa znanych polskich
artystów na „Murze Sztuki”.
ul. Grzybowska 79, www.1944.pl
2 Centrum Nauki Kopernik – 2h

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.

dzień 2

5 Ogród na dachu Biblioteki Uni-

wersytetu Warszawskiego – 1h
Zachwyć się jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów
dachowych w Europie. Składa się
on z dwóch części: dolnej i górnej,
połączonych strumieniem z kaskadowo spływającą wodą. W ogrodzie
możesz podziwiać różnorodne gatunki
roślin, posadzone w kilku odmiennie
skomponowanych częściach. Poszczególne zakątki są połączone kładkami,
ścieżkami i mostkami, z których
rozpościera się wyjątkowa panorama
Warszawy.

Wydawca: Stołeczne Biuro Turystyki
Wydanie I, Warszawa 2019. Egzemplarz bezpłatny

ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
kwiecień – październik

Takiej rzeki nie znajdziesz w innych
europejskich stolicach! Na lewym
brzegu możesz skorzystać z wielu

2 Muzeum Historii Żydów

3 Muzeum Narodowe w War-

Polskich POLIN – 2h

szawie – 2h
Muzeum mieści wspaniałą kolekcję
ponad 830 tysięcy eksponatów ze

ZOBACZ KONIECZNIE
1 Muzeum Króla Jana III w Wi-

lanowie – 2,5h
rając się w rejs tramwajem wodnym,
a jeśli masz wolny cały dzień – statkiem na wycieczkę za miasto.
www.wtp.waw.pl, maj – wrzesień
7 Multimedialny Park Fontann

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”.

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.

8 Plac Europejski

Centrum to prawdziwy raj dla miłośników nauki – nie tylko najmłodszych.
Możesz tu samodzielnie przeprowadzać eksperymenty, obejrzeć pokaz
w planetarium „Niebo Kopernika”

dzień 3

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 Ży-

6 Rejsy po Wiśle
Między brzegami rzeki kursują bezpłatne promy, umożliwiające szybką
przeprawę. Oczywiście, o ile pozwala
na to stan wody. Spójrz na Warszawę
z zupełnie innej perspektywy, wybie-

Jeśli znajdziesz czas po wizycie
w Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedź Plac Europejski. Jest to
przestrzeń miejska u stóp wieżowca
nagrodzonego nagrodą MIPIM –
Warsaw Spire. Miejsce idealne na
poranną kawę, lunch, ale także
wieczorne wyjście. Odbywają się tu
koncerty w amﬁteatrze oraz wystawy
czasowe w pasażu artystycznym.

ul. Stanisława Kostki Potockiego
10/16. www.wilanow-palac.pl

dów 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.
ul. Mordechaja Anielewicza 6
www.polin.pl

ZOBACZ TAKŻE
4 Muzeum Plakatu
w Wilanowie – 1h
W swych zbiorach posiada około 54
000 prac. Znajdują się wśród nich
m.in. kolekcje plakatu polskiego
i europejskiego od końca XIX wieku
do współczesności, kolekcja Polskiej
Szkoły Plakatu, jak również kolekcje
plakatu amerykańskiego, chińskiego
i japońskiego. W zbiorach muzeum
znajdują się prace m.in. Pabla Picassa,
Andy’ego Warhola i Stasysa Eidrigevičiusa.

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.

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
www.postermuseum.pl

Al. Jerozolimskie 3
www.mnw.art.pl

Murale i street art – 1,5h
W Warszawie sztuka wychodzi na
ulice! Począwszy od prac wkomponowanych przez najsłynniejszych
rzeźbiarzy w zaciszną zieleń, przez
świetlne instalacje i murale po graﬁtti
np. na murach Toru Wyścigów Konnych i dowcipne vlepki.
Wybierz się na warszawską Pragę
lub Muranów tam znajdziesz ciekawe
przykłady murali, rozejrzyj się też
w centrum przy ul. Jana Pawła II,
rondzie Sedlaczka, część nawiązuje do
historii miasta, jak murale powstańcze. Zobacz, jak sztuka miejska
zmienia ludzi i Warszawę.

Skwer I Dywizji Pancernej
park-fontann.pl

4 „Dzielnica” Wisła – 1,5h
Zdjęcia: Okładka: Plac Zamkowy / Warszawska Organizacja Turystyczna; 1 dzień: Centrum /
m.st. Warszawa; Stare Miasto i Zamek Królewski / m.st. Warszawa; Trakt Królewski / m.st.
Warszawa; Muzeum Łazienki Królewskie / m.st. Warszawa; Muzeum Łazienki Królewskie /
F. Kwiatkowski. PKiN / Warszawska Organizacja Turystyczna; Muzeum Warszawy /
F. Kwiatkowski; Muzeum Fryderyka Chopina / m.st. Warszawa. 2 dzień: Muzeum Powstania
Warszawskiego / m.st. Warszawa; Centrum Nauki Kopernik / W. Z. Panów pzstudio.pl; Dzielnica
Praga / m.st. Warszawa; „Dzielnica” Wisła / R. Motyl, m.st. Warszawa; Ogród na dachu BUW
/ m.st. Warszawa; Rejsy po Wiśle / Warszawska Organizacja Turystyczna; Multimedialny Park
Fontann / m.st. Warszawa. 3 dzień: Muzeum Króla Jana III w Wilanowie / W. Z. Panów pzstudio.pl;
Park w Wilanowie / m.st. Warszawa; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / m.st.
Warszawa; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / Warszawska Organizacja Turystyczna;
Bitwa pod Grunwaldem, Muzeum Narodowe w Warszawie / m.st. Warszawa; Aleksander
Girymski, Żydówka z Pomarańczami ok. 1881 r., Muzeum Narodowe w Warszawie /
P. Ligier; Muzeum Plakatu w Wilanowie / m.st. Warszawa. Projekt ikonek na mapie: „Moyo” –
Teresa Witkowska, www.moyo.pl

Zaplanuj swoją
trasę!

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.

ZOBACZ TAKŻE
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ODKRYJ
WARSZAWĘ

go2warsaw.pl

