
Заплануй свій маршрут!
ВАРТО ПОБАЧИТИ

2  Королівський шлях 
(Trakt Królewski) – 1,5 год
Шлях з‘єднує три колишні резиденції 
польських правителів: Королівський 
замок, Лазєнки Крулєвські та Вілянів. 
Це найбільш представницька артерія 
міста. Уздовж вулиць Краківське пе-
редмістя та Новий Світ є, зокрема, 
Президентський палац, кампус Вар-
шавського університету, красиві 
костели та кам‘яниці. Далі простяга-
ються елегантні й зелені Алеї Уяздов-
ські, на яких розташовані будівлі 
посольств і міністерств. Історичний 
маршрут закінчується палацом у Віля-
нові. Обов’язково прогуляйся марш-
рутом і взимку, коли він сяє вогнями 
Великої Ілюмінації.

3  Музей Лазєнки Крулєвські 
(Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie) – 2 год
Величезний парк навколо літньої ре-
зиденції останнього короля Польщі 
– Станіслава Авґуста Понятовського 
є улюбленим місцем тривалих про-
гулянок варшав‘ян. Тут розташо-
вані зимові сади, амфітеатр і навіть 
китайський сад. Принадою парку є 
його постійні мешканці – білки та па-

вичі. Варто відвідати класицистичний 
палац на острові, інтер’єри якого за-
хоплюють різноманітним декором 
та приховують галерею картин. Вар-
шава – місто Фридерика Шопена. У 
Лазєнках Крулєвських встановлено 
пам’ятник композитору, біля якого 
щонеділі влітку о 12:00 та 16:00 від-
буваються Шопенівські концерти. 
Взимку натомість можна присісти 
на мультимедійну шопенівську ла-
вочку неподалік пам’ятника і послу-
хати, як з неї лунають твори мистця.

ul. Agrykola 1, lazienki-krolewskie.pl

4  Палац культури і науки  
(Pałac Kultury i Nauki) – 1 год
Це найвища будівля в Польщі та 
сучасна ікона міста. Соцреалістичну 

споруду видно майже з усіх куточків 
столиці. З оглядового майданчика 
на 30-му поверсі відкривається 
панорама Варшави з вражаючими 
хмарочосами та обома берегами 
Вісли. У палаці діють театри, кіноте-
атр, музеї, модні паби та головний 
Центр туристичної інформації.

pl. Defilad 1, www.pkin.pl

ПОДИВИСЯ ТАКОЖ

5  Музей Варшави 
(Muzeum Warszawy) – 1,5 год

Місце, де можна помилуватися 
колекціями, пов’язаними з історією 
Варшави. Головна резиденція 

музею розташована в одинадцятьох 
староміських будівлях, пов‘язаних 
між собою – у вісьмох з боку 
Декерта на Ринку Старого міста та  
в трьох на вул. Новомєйській. 
Rynek Starego Miasta 28-42
muzeumwarszawy.pl

6  Музей Фридерика Шопена 
(Muzeum Fryderyka Chopina) 
– 1 год
Музей Фридерика Шопена 
розташований в історичному палаці 
Острозьких і є одним з найсучас-
ніших біографічних музеїв Європи. 
Серед експонатів – фортепіано 
композитора, рукописи його листів і 
творів.

ul. Okólnik 1, muzeum.nifc.pl

Щоденні сольні концерти та кон-
церти – 1 год
Будь-коли, як приїдеш до Варшави, 
можеш послухати музику Фриде-
рика Шопена. У центрі міста є чи-
мало місць, де відбуваються що-
денні сольні концерти за участю 
талановитих польських та іноземних 
піаністів. Більше інформації про що-
денні концерти:
warsawtour.pl/co-gdzie-kiedy

1  Старе місто та Королівський замок (Stare Miasto i Zamek  
Królewski) – 3 год
Старе місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, захоплює 
колоритними кам‘яницями та неповторною атмосферою вузьких вуличок. На 
Ринку Старого міста зустрінеш варшавську сиренку – офіційний символ міста. 
Оглянь також Барбакан, дзвін на вулиці Каноній та прогуляйся вздовж мурів. 
Обов’язково відвідай і Королівський замок. У колишній резиденції польських 
правителів окрім апартаментів побачиш ще й картини Рембрандта та полотна 
Бернарда Беллотто, відомого як Каналетто.
Королівський замок, pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl
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Громадський транспорт
www.wtp.waw.pl
• Купити квитки можна в кіосках і автоматах на зупинках та 

в автобусах/трамваях. Вони дійсні для всіх видів міського 
транспорту.

• Квитки слід прокомпостувати відразу після посадки  
в транспортний засіб. У метро валідатори розташовані  
біля турнікетів з доступом на перони і біля ескалаторів.

• З моменту компостування квиток дає право на необмежену 
кількість поїздок протягом часу, зазначеного у квитку.

Додаток JAKDOJADE
Додаток Jakdojade полегшить Тобі подорож містом. У ньому 
знайдеш розклад громадського транспорту, систему пошуку  
сполучення; через нього також можна купити квиток.

Veturilo – Варшавський громадський  
велосипед
www.veturilo.waw.pl
Велосипед у Варшаві можна взяти напрокат на понад 300 стан-
ціях з 1 березня по 30 листопада. Перші 20 хвилин поїздка  
безкоштовна.

Заборона курити і розпивати алкоголь
У Варшаві заборонено курити сигарети на зупинках громадського  
транспорту, а також у клубах, пабах і ресторанах.
Не можна споживати алкоголь у громадських місцях (у парках, 
скверах, на вулицях тощо), за винятком спеціально відведених 
місць, наприклад, на літніх майданчиках ресторанів та пабів.

Warsaw Pass
З карткою WARSAW PASS можеш безкоштовно відвідати найваж-
ливіші туристичні пам’ятки. Картка доступна в трьох варіантах: 
на 24, 48 або 72 години з моменту першого використання  – сам 
вирішуєш, скільки часу потребуєш на відвідини Варшави. Картку 
можеш придбати, зокрема, у пунктах Варшавської туристичної ін-
формації.

Практична інформація



 
3  Національний музей у Варшаві 

(Muzeum Narodowe w Warszawie) 
– 2 год
У музеї зберігається чудова колекція, 
яка налічує понад 830 тисяч екс-
понатів з усіх епох, від античності 

до наших днів. Тут знайдеш твори 
польського та світового мистецтва, 
такі як величезна картина Яна Ма-
тейка „Ґрюнвальдська битва” або 
знаменитий портрет „Помаранчанка” 
Александра Ґєримського, а також 
найбільшу колекцію пам’яток нубій-
ської культури та мистецтва в Європі. 
Якщо Ти любитель дизайну, від-
відай Галерею польського дизайну, 
де представлені найцікавіші роботи 
польських дизайнерів різних епох  
і середовищ.

Al. Jerozolimskie 3
www.mnw.art.pl

ПОДИВИСЯ ТАКОЖ

4  Музей плаката у Вілянові  
(Muzeum Plakatu w Wilanowie) 
– 1 год
Його збірка складається з близько 
54 000 робіт. Серед інших колекції 
польських та европейських плакатів 
з кінця 19 століття до наших днів, 
колекція Польської школи плаката, 
а також колекції американських, ки-
тайських та японських плакатів. У фо-
ндах музею є твори і Пабло Пікассо, 
Енді Воргола та Стасіса Ейдріґеві-
чуса.

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

Мурали та вуличне мистецтво – 
1,5 год
У Варшаві мистецтво виходить на 
вулиці! Починаючи від робіт, інтегро-
ваних найвідомішими скульпторами 
в затишну зелень, через світлові 
інсталяції та мурали до графіті, на-
приклад, на стінах іподрому та ку-
медні вклейки. Відвідай варшавську 
Праґу чи Муранів, там знайдеш цікаві 
зразки муралів, заглянь теж у центр 
на вул. Івана Павла II, деякі пов’язані 
з історією міста, як-от повстанські му-
рали. Подивися, як міське мистецтво 
змінює людей і Варшаву.

Заплануй свій 
маршрут!
ВАРТО ПОБАЧИТИ
1  Музей короля Яна III у Вілянові 

(Muzeum Króla Jana III w Wilanowie) 
– 2,5 год

Барокова перлина Варшави, яку на-
зивають „польським Версалем” – це 
літня резиденція короля Яна III Со-
бєського та його коханої дружини 
Марисеньки. Палац є насамперед 
привабливим музеєм інтер’єрів 
різних епох із Галереєю польського 
портрета. Сади палацу є ідеальним 
місцем для пішоходів, бігунів та 
сімей. Відвідуючи вілянівський парк 
взимку, приглянься до вишуканої ілю-
мінації.

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

2  POLIN Музей історії польських 
євреїв (Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN) – 2 год

Місце, яке повертає пам’ять про ба-
гату, 1000-річну історію польських 
євреїв від Середньовіччя до наших 
днів. Зверни увагу на унікальну ар-
хітектуру головної зали, яка нагадує 
яр, що символізує перехід євреїв 

через Червоне море на шляху до 
Землі обітованої. Зупинися біля ре-
конструйованого склепіння копії 
синагоги 17-го століття в Гвіздці, 
щоб помилуватися зразком роз-
пису дерев’яних синагог у Польщі. 
Ознайомся також з інтерактивною 
виставкою, яка перенесе Тебе у 
мандрівку крізь віки, наприклад, вули-
цями довоєнної єврейської дільниці.
ul. Mordechaja Anielewicza 6
www.polin.pl

Заплануй свій 
маршрут!
ВАРТО ПОБАЧИТИ
1  Музей Варшавського повстан-

ня (Muzeum Powstania 
Warszawskiego) – 2 год
Цей інноваційний музей присвячений 
Варшавському повстанню 1944 року. 

Розташований на території колишньої 
трамвайної електростанції. Тут 
почуєш історії героїчних повстанців, 
подивишся на копію бомбардувальни-
ка Liberator та переглянеш анімацію 
„Місто руїн”. Обов’язково подивися 
також повстанські розписи відомих 
польських художників на „Стіні 
мистецтва”.
ul. Grzybowska 79, www.1944.pl
2  Центр науки „Коперник” 

(Centrum Nauki Kopernik) – 2 год

Центр – справжній рай для ентузіастів 
науки – не лише для наймолодших. 
Тут можеш самостійно проводити 
експерименти, подивитися шоу в 
планетарії „Небо Коперника” та від-
відати Театр високих напруг. В його 
околицях побачиш статую Сиренки – 

варшавської Русалки, символу міста.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
www.kopernik.org.pl
3  Варшавська Праґа – 2 год

Правобережна дільниця вважається 
найавтентичнішою частиною міста. 
На Празі ознайомся з оновленими 
постіндустріальними просторами: 
Центром „Празький Конесер” з Музе-
єм польської горілки та Soho Factory 
з Музеєм неону. Заглянь також до 
невеликих художніх галерей та Музею 
варшавської Праґи, де дізнаєшся про 
історію дільниці. Насамкінець, 
в одному з бістро на вулиці Зомбков-
ській спробуй типових варшавських 

делікатесів: оселедця по-варшавськи 
або медузу з лорнетом, себто холо-
дець з чаркою.
4  „Дільниця” Вісла – 1,5 год

Такої річки не знайдеш в інших єв-

ропейських столицях! На лівому бе-
резі можеш насолодитися багатьма 
розвагами, смачно поїсти та взяти 
участь у культурних заходах. Права 

сторона річки є частиною зони Natura 
2000 – оселище для розмноження 
багатьох видів птахів, які знаходяться 
під загрозою зникнення. Чисті та до-
глянуті пляжі приваблюють люби-
телів спорту та любителів лінивого 
відпочинку.

ПОДИВИСЯ ТАКОЖ
5  Сад на даху Бібліотеки Вар-

шавського університету (Ogród 
na dachu Biblioteki Uniwersytetu  
Warszawskiego) – 1 год
Зачудуйся одним із найбільших і най-
красивіших садів на даху в Європі. 
Він складається з двох частин: ниж-
ньої і верхньої, з’єднаних струмком, 
що спливає каскадом. У саду можеш 
помилуватися різноманітними ви-
дами рослин, висадженими у кількох 
по-різному скомпонованих частинах. 
Окремі закутки з’єднані містками та 
стежками, з яких відкривається уні-
кальна панорама Варшави.
ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl

квітень – жовтень
6  Круїзи Віслою

Між берегами річки курсують безкош-
товні пороми для швидкої переправи. 
Звісно,   наскільки це дозволяє стан 
води. Подивися на Варшаву зовсім 
з іншого ракурсу, відправившись у 
круїз водним трамваєм, а якщо маєш 
вільний  цілий день – катером для по-
їздки за місто.
www.wtp.waw.pl, травень – вересень

7  Мультимедійний Парк Фонтан 
(Multimedialny Park Fontann)
Мультимедійний Парк Фонтан розта-
шований на лівому березі Вісли біля 
підніжжя Старого міста. Виберись на 
денне водне шоу, а в п’ятницю та су-
боту ввечері (з травня по вересень) 
– на лазерне шоу „вода, світло і звук”.
Skwer I Dywizji Pancernej
park-fontann.pl

Постіндустріальні простори
Відвідай постіндустріальні простори, 
розташовані в центрі міста. У їхніх 
відреставрованих інтер’єрах знайдеш 
атмосферні бари та ресторани, де 
подають делікатеси з усього світу. 
Зустрічайся з друзями у Залі Кошики
8  (ul. Koszykowa 63), на фабриці 

Норблінa 9  (ul. Żelazna 51/53), 
відвідай музей, присвячений історії 
промислового підприємства початку 
19 століття. У Броварах Варшавських
10  (ul. Grzybowska 58) спробуй 
крафтове пиво, а в Електростанції 
Powiśle 11  (ul. Dobra 42) подбай про 
свою красу і зроби закупи в одному  
з численних модних магазинів.

день 3 день 3день 2день 2
ВІДКРИЙ 
ВАРШАВУ

go2warsaw.pl

Warsaw Tourist Office
www.go2war saw.p l
in fo@go2warsaw.p l

/go2warsaw

Видавець: Warsaw Tourist Office
1-е видання , Варшава 2022. Безкоштовний примірник.

Фотографії: Обкладинка: Замкова площа / Warsaw Tourism Organization; день 1: Центр 
/ City of Warsaw; Старе місто та Королівський замок / City of Warsaw; Королівський 
шлях / City of Warsaw; Лазєнки Крулєвські / City of Warsaw; Лазєнки Крулєвські  
/ F. Kwiatkowski. Палац культури і науки / Warsaw Tourism Organization; Музей Варшави  
/ F. Kwiatkowski; Музей Фридерика Шопена / City of Warsaw. день 2: Музей Варшавського 
повстання / City of Warsaw; Центр науки „Коперник” / Warsaw Tourism Organization; 
Варшавська Праґа / City of Warsaw; „Дільниця” Вісла / R. Motyl, City of Warsaw; 
Сад на даху Бібліотеки Варшавського університету / City of Warsaw; Круїзи 
Віслою / Warsaw Tourism Organization; Мультимедійний Парк Фонтан / City 
of Warsaw. день 3: Музей короля Яна III у Вілянові / W. Z. Panów pzstudio.pl; 
Парк у Вілянові / City of Warsaw; Museum der Geschichte der polnischen Juden POLIN  
/ City of Warsaw; POLIN Музей історії польських євреїв / Warsaw Tourism Organization; 
„Ґрюнвальдська битва”, Ян Матейкo, / Національний музей у Варшаві / City of Warsaw;  
„Помаранчанка”, Александр Геримський, близько 1881, Національний музей у Варшаві/ 
P. Ligier; Музей плаката у Вілянові / City of Warsaw. графічне оформлення іконок: „Moyo” – 
Teresa Witkowska, www.moyo.pl


