
Bezpieczny city break

WARSZAWA

#WarsawIsReady
Warszawa, ze swoją długą historią, dynamicznym 
rozwojem, bogatą ofertą kulturalną i kreatywną 
energią jej mieszkańców z każdą kolejną wizytą 
pozwala odkrywać się na nowo. Bez względu na 
wcześniejsze wyobrażenia na jej temat, jedno jest 
pewne – zawsze potrafi pozytywnie zaskoczyć swoją 
różnorodnością. Aby zachęcić do poznania jej 
z różnych stron, przedstawiamy przewodnik po 
bogactwie doświadczeń, jakie oferuje weekend 
w stolicy Polski.

Gdzie się zatrzymać?
W bogatej ofercie noclegowej Warszawy znajdziemy 
zarówno międzynarodowe sieci hotelowe, butikowe 
hotele w zabytkowych budynkach, jak i hostele 
i apartamenty. 

Co warto wiedzieć przed 
przyjazdem?
Dobrze jest wcześniej zapoznać się z ofertą atrakcji 
i muzeów on-line, dostępną na www.wot.waw.pl/mu-
zea-online-codziennadawkakultury/ i wybrać te 
najbardziej nas interesujące. Polecamy też pobrać 
aplikację City Talks, gdzie znajdziemy mnóstwo 
nagranych opowieści, których możemy odsłuchiwać 
mijając dane miejsca podczas wędrówki po mieście. 
Zawiera ona także wiele spacerów tematycznych. 
Doskonałym źródłem inspiracji przed podróżą jest quiz 
Warsaw Quest, dzięki któremu poznamy swój typ 
turysty i dowiemy się, jakie miejsca najbardziej 
przypadną nam go gustu, a przy okazji poznamy 
ciekawostki na temat warszawskich legend. W punk-
tach informacji turystycznej w Pałacu Kultury i Nauki 
oraz Centrum Praskim Koneser otrzymamy przydatne 
materiały, między innymi mapę Best of Warsaw City 
Tours oraz broszury tematyczne. Można tam również 
nabyć kartę Warsaw Pass, z którą można taniej 
zwiedzać najważniejsze atrakcje turystyczne Warszawy 
i korzystać z autobusu wycieczkowego.

Co zjeść?
Warszawskie pyzy – kultowy przysmak z praskiego Bazaru 
Różyckiego, tradycyjnie serwowany w słoiku, z okrasą 
z wędzonego boczku i cebuli. Dzisiaj doczekaliśmy się 
również ich bardziej egzotycznych wersji, takich jak z pesto 
czy kurkami, i oczywiście tych wegańskich. To obowiązkowy 
punkt wizyty na warszawskiej Pradze.

Wuzetka – pochodzenie nazwy ulubionego ciastka epoki 
PRL pozostaje tematem spornym wśród varsavianistów. 
Najprawdopodobniej zainspirowana była nowo wybudowa-
ną trasą W-Z, przy której znajdowała się cukiernia serwująca 
ten grzeszny kakaowy biszkopt z dżemem i bitą śmietaną.

Lokals poleca: 
● Podczas spacerów rozglądaj się za warszawskimi 

syrenkami
● Porównaj zjawiskowe widoki na Warszawę z 30. Piętra 

Pałacu Kultury i Nauki, wieży kościoła Św. Anny przy 
Placu Zamkowym, najwyższego piętra Muzeum Warsza-
wy na Rynku Starego Miasta, ogrodów na dachu 
Biblioteki UW i Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą

● Prawie połowa obszaru Warszawy to tereny zielone  
(zielonamapa.waw.pl). Wskocz na rower miejski Veturilo 
i dołącz do warszawiaków piknikujących na Polu 
Mokotowskim, w Parku Skaryszewskim czy na plaży 
„Poniatówce” przy stadionie PGE Narodowy.

Gdzie zjeść?
Warszawa w ostatnich latach przeszła prawdziwą kulinar-
ną rewolucję, oferując różnorodność kulinarnych doświad-
czeń: od kuchni autorskiej najwyższej klasy przez nieliczo-
ne wegańskie knajpki i kuchnie świata po kultowe bary 
mleczne. 
Na niezobowiązujący posiłek w luźnej atmosferze można 
wzorem wielu mieszkańców wybrać się do jednej 
z odrestaurowanych zabytkowych hali targowych, jak Hala 
Koszyki lub Hala Gwardii. W lecie popularnym wyborem są 
Targi Śniadaniowe na świeżym powietrzu czy Slow Market 
nad Wisłą a wieczorami oświetlony neonami Nocny 
Market.

Pociągiem 
Połączenia kolejowe do Warszawy umożliwiają 
trzy dworce: Dworzec Centralny w ścisłym 
centrum miasta, Warszawa Zachodnia w sąsiedz-
twie międzynarodowego dworca autobusowego 
oraz Warszawa Wschodnia na Pradze, po wschod-
niej stronie Wisły. 

Autobusem
Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia 
znajduje się 3km od centrum. Można się do niego 
dostać pociągiem SKM, autobusem lub taksów-
ką. 

Samochodem
Dzięki centralnemu położeniu, w pobliżu głów-
nych autostrad i dróg ekspresowych (m. in. S7, 
S8, S17, A2), dojazd do Warszawy samochodem 
jest łatwy i wygodny z każdego miejsca w Polsce. 
Strefa płatnego parkowania obowiązuje 
w tygodniu w godz. 8:00-18:00.

Jak się przemieszczać?
Po Warszawie najłatwiej poruszać się transportem 
publicznym: tramwajami, autobusami, SKM i dwiema 
liniami metra. Rozkłady dostępne są na 
www.wtp.waw.pl. Warszawiacy na co dzień posługują 
się Warszawską Kartą Miejską, za pomocą której 
można też opłacać parkowanie i korzystać z różnych 
udogodnień. 
Mieszkańcy i turyści chętnie korzystają z rowerów 
miejskich Veturilo (ponad 5700 rowerów i prawie 400 
stacji). Ścieżek rowerowych przybywa z każdym 
sezonem. Rowerem można przejechać całą długość 
bulwarów wiślanych oraz leśną ścieżkę rowerową po 
wschodniej stronie Wisły, a most Łazienkowski, 
Świętokrzyski i Gdański posiadają wydzielone ścieżki 
lub osobne kładki rowerowe.

Ofertę Warszawy i członków Warszawskiej 
Organizacji Turystycznej znajdziesz na stronach 
www.odkrywajwarszawe.pl oraz 
www.Go2Warsaw.pl 

Obiekty rekomendowane przez Warszawską 
Organizację Turystyczną znajdują się na: 
www.odkrywajwarszawe.pl

Jak dojechać do Warszawy?

Oferta rekomendowanych warszawskich restauracji 
znajduje się na: www.wot.waw.pl/kulinaria-on-line/ 

#JesteśmyGotowi
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Pierwsze wrażenia: Trakt 
Królewski szlakiem Chopina 
i Stare Miasto (4 godz.)
Chcąc w pierwszej dotrzeć na Stare Miasto, możemy wybrać 
spacer Traktem Królewskim, mijając po drodze kościół św. 
Krzyża z sercem Chopina, bramę Uniwersytetu Warszawskiego 
i Pałac Prezydencki. Wcześniej możemy też zajrzeć do kame-
ralnego Muzeum Fryderyka Chopina w Pałacu Ostrogskich 
i przysiąść na jednej z granitowych ławeczek, z których po 
naciśnięciu guzika rozlegają się dźwięki muzyki słynnego 
kompozytora. Perfekcyjnym rozpoczęciem weekendu będzie 
koncert Chopinowski w jednej z sali koncertowych, jakie 
znajdują się w pobliżu Placu Zamkowego: Chopin Point, Time 
for Chopin lub Sala Fryderyk Agencji Presto. Zamek Królew-
ski tuż obok kusi swoimi bajkowymi ogrodami, otwierającymi 
się na panoramę Wisły. Po fotograficzne inspiracje warto też 
zajrzeć na ostatnie piętro Muzeum Warszawy, zajmującego 
zachodnią pierzeję Rynku Starego Miasta, a podróżując 
z dziećmi, do Muzeum Świat Iluzji.
Przechodząc przez Barbakan i idąc wśród restauracyjnych 
ogródków ulicą Freta obok Muzeum Marii Skłodowskiej-
-Curie, przejdziemy przez Rynek Nowego Miasta, po czym 
dotrzemy do Parku Fontann, gdzie w letnie i świąteczne 
weekendowe wieczory odbywają się pokazy obrazu, wody, 
muzyki i świateł.
Mijając Pomnik Powstania Warszawskiego przy ul. Długiej, 
a później idąc ul. Miodową, dotrzemy do Placu Teatralnego, 
gdzie możemy przysiąść w jednej z kawiarni z widokiem na 
podświetlony gmach Teatru Wielkiego i Opery Narodowej. 
Jeśli czas pozwoli, możemy wcześniej zajrzeć choć na chwilę 
do galerii Zachęta, przechodząc obok Grobu Nieznanego 
Żołnierza na granicy Placu Piłsudskiego z Ogrodem Saskim, 
a wieczór zakończyć w jednej z licznych restauracji przy 
Nowym Świecie czy ulicy Świętokrzyskiej.

Odwiedź warszawskie 
muzeum 
Dla zainteresowanych historią przystankiem obowiąz-
kowym będzie interaktywne i zapadające na długo 
w pamięć Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 
zachwycające swoją architekturą i wnętrzem Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN na Muranowie – 
osiedlu powstałym na ruinach warszawskiego getta. 
Miłośnicy sztuki koniecznie powinni odwiedzić moder-
nistyczny gmach Muzeum Narodowego, mieszczącego 
ponad 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej, od 
antyku do współczesności. 

Poranek wśród zieleni 
(2 godz.)
Idealny początek dnia to spacer po Łazienkach Królewskich 
i odpoczynek pod pomnikiem Chopina – miejscu popularnych 
niedzielnych koncertów. Zaraz obok znajduje się Zamek 
Ujazdowski z Centrum Sztuki Współczesnej, na tyłach 
którego roztacza się piękny widok na Agrykolę, Stadion Legii 
Warszawa, Torwar oraz Wisłę.

Nadwiślański relaks 
(2-3 godz.)
Stąd już tylko parę kroków dzieli nas od zielonego Powiśla 
i Bulwarów Wiślanych, które możemy w przemierzyć pieszo, 
rowerem miejskim Veturilo, lub – z perspektywy rzeki – na 
pokładzie Kropki lub Kreski floty Po Wiśle, mijając niezliczone 
letnie ogródki, stoiska z kuchniami świata i kawiarnie na 
przycumowanych barkach. W okolicach mostu Świętokrzy-
skiego zajrzyjmy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz 
Centrum Nauki Kopernik. Z wulkanicznych w charakterze 
ogrodów na dachu „Kopernika” roztacza się przepiękny widok 
na Wisłę, dachy Starego Miasta i stadion PGE Narodowy. 
Możemy też przejść się wśród bujnej roślinności na dachu 
sąsiadującej Biblioteki Uniwersyteckiej UW. Ostatnie chwile 
w stolicy możemy spędzić spacerując po sennym Marienszta-
cie, którego urokliwy rynek sprawi, że przez chwilę poczujemy 
się jak w małym polskim miasteczku.

Warszawy nie da się poznać w całości 
w weekend, ale można zachwycić się nią 
tak, że będzie się chciało wrócić jak naj-
szybciej. Potwierdzą to wrażenia tury-
stów z całego świata. Zrób pierwszy 
krok, a za każdym kolejnym Twoja stolica 
zaskoczy Cię czymś nowym.

Start dnia w Śródmieściu 
(3-4 godz.)
Warszawski dzień najlepiej przywitać aromatyczną 
kawą w jednej z licznych kawiarni przy Placu Zbawicie-
la, gdzie bije towarzyskie serce stolicy. Kilka kroków 
dzieli nas od Placu Konstytucji i osławionego socreali-
stycznego osiedla MDM, gdzie wśród monumentalnej 
architektury, płaskorzeźb i wielkich kandelabrów 
znajdziemy prawdziwą perełkę minionej epoki – 
Muzeum Życia w PRL. Po tej sentymentalnej wyciecz-
ce, wzmocnieni oranżadą i kultową wuzetką, na 
większy posiłek możemy skierować się do Hali Koszyki 
lub w okolice ulicy Wilczej, Hożej i Poznańskiej, gdzie 
znajdziemy szeroki wybór wegańskich restauracji oraz 
lekką polską kuchnię w nowoczesnym wydaniu.
Stąd mamy już tylko rzut beretem do Pałacu Kultury 
i Nauki, gdzie z tarasu widokowego na 30. piętrze 
możemy podziwiać 360-stopniową panoramę stolicy. 
W samym Pałacu znajduje się mnóstwo instytucji: 
teatry, restauracje, kawiarnie, multipleks kinowy 
Kinoteka, a także ukryte na wewnętrznym dziedzińcu 
magiczne Muzeum Domków dla Lalek. Gości tu też 
sezonowa wystawa Galerii Figur Stalowych.

Dzień pierwszy

PIĄTEK
Dzień drugi

SOBOTA
Dzień trzeci

NIEDZIELA

Popołudnie na Pradze 
(4-5 godz.)
Po południu możemy przeprawić się przez Wisłę 
tramwajem lub metrem i udać się na Pragę, żeby, 
zagłębiając się w jej tajemnicze podwórka, poczuć 
klimat dawnej Warszawy. Pomoże nam w tym aplikacja 
City Talks, dzięki której poznamy historię wielu odwie-
dzanych miejsc, jak dawne fabryki czy kamienice. Tu 
próbujemy słynnych pyz z Bazaru Różyckiego, 
a w weekendy posłuchamy koncertów na świeżym 
powietrzu na ulicy Ząbkowskiej, siedząc w jednym 
z letnich ogródków, zaglądając do galerii lub przegląda-
jąc starocie, książki lub płyty winylowe podczas 
jednego z częstych pchlich targów. 
Odwiedziny w pobliskim Centrum Praskim Koneser na 
terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek 
„Koneser” sprawią, że na Pradze możemy z łatwością 
spędzić resztę wieczoru. Tu zrobimy zakupy u polskich 
artystów i projektantów, zwiedzimy interaktywne 
Muzeum Polskiej Wódki z fantastycznym barem 
koktajlowym, przekąsimy coś w food truckach na Placu 
Konesera lub jednej z wielu restauracji. Podróżując 
z dziećmi możemy też rozważyć wizytę w Warszaw-
skim ZOO lub stadionie PGE Narodowy.

Opracowanie: Warszawska Organizacja Turystyczna
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