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JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ TEN RAPORT?
Przejrzyj szczegółowy opis atrakcji i ich jakość. Możesz skoncentrować się na atrakcjach klasy światowej i bardzo interesujących,
przy okazji „zahaczając” o atrakcje warte zobaczenia po drodze.
Wybierz te miasta, w których i wokół których jest najwięcej atrakcji, które Cię interesują. Jeśli zabierasz dzieci i/lub chcesz
popływać w morzu/oceanie, uwzględnij to w wyborze miejsc.
Spójrz na moje sugestie tras w raporcie.
Dostosuj to, co chcesz zobaczyć z czasem, jakim dysponujesz na podróż. Jeśli masz dużo czasu możesz rozważyć odwiedzenie
sąsiednich regionów lub zostanie dłużej w wybranych miastach/miejscach.
Sprawdź opcje dojazdu na miejsce (porty lotnicze w regionie, do których możesz dolecieć bezpośrednio z miejsca Twego
zamieszkania, opcje dojazdu koleją i samochodem).
Wyznacz swoją własną trasę zwiedzania. Może to być:
●
1 miejsce pobytu (np. w promieniu 100 km od lotniska) + objazd okolicy
●
Kilka miejsc pobytu + objazd atrakcji wokół (start i koniec na tym samym lotnisku)
●
Objazd wielu regionów w danym państwie lub sąsiadujących państwach (szczególnie własnym samochodem)
Rezerwuj loty, hotele, przejazdy (samochód z wypożyczalni, kolej, itd.) dla wybranej trasy.
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OPIS OGÓLNY REGIONU - WARSZAWA I OKOLICE

Stolica Polski, Warszawa, to niezwykłe miasto, które przez siedem wieków swojego istnienia wielokrotnie się zmieniało i było świadkiem
fascynujących oraz tragicznych wydarzeń. Usytuowana nad Wisłą, z wieloma różnorodnymi dzielnicami po obu stronach rzeki, stanowi
miejsce o ciekawym i niejednorodnym krajobrazie. Podczas II Wojny Światowej duża część miasta została zrównana z ziemią, a
następnie w czasach komunistycznych zabudowana konstrukcjami w stylu realnego socjalizmu. Od kilkunastu lat na tle panoramy
Warszawy wyróżniają się natomiast nowoczesne wieżowce świadczące o intensywnym rozwoju stolicy jako miasta biznesu. Kulturalne
życie Warszawy od zawsze było niezwykle bogate i także dziś można w niej znaleźć niezliczoną ilość ciekawych instytucji, galerii,
muzeów, teatrów i kin. Mieszkańcy miasta oraz goście chętnie korzystają także z licznych terenów zielonych, parków i ogrodów, które
często są również atrakcjami historycznymi. Odwiedzając stolicę warto również wybrać się na wycieczkę do mniejszych okolicznych
miejscowości, które kryją w sobie wiele mniej lub bardziej znanych ciekawych miejsc i zabytków.
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OPIS OGÓLNY REGIONU - WARSZAWA I OKOLICE
Ilość atrakcji turystycznych w regionie według jakości
Najwyższa klasa światowa

5

Bardzo interesujące

20

Warte zobaczenia po drodze (wybrane)

16

Dojazd do regionu
Największe lotniska w regionie
●
Warszawa Lotnisko Chopina (główne)
●
Modlin (tanie linie)
Dystans do dużych lotnisk międzynarodowych lub z centrum miasta na lotnisko
●
Warszawa Lotnisko Chopina (główne linie lotnicze i Wizzair) - Warszawa (centrum miasta): 9 km
●
Lotnisko Modlin - Warszawa (centrum miasta): 45 km
Inne informacje logistyczne
●
Do Warszawy można dojechać też pociągiem ze stolic sąsiadujących państw
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OPIS OGÓLNY REGIONU - WARSZAWA I OKOLICE
Okoliczne regiony do odwiedzenia
●

Kraków i Małopolska, Gdańsk i Wschodnie Pomorze

Możliwość kąpieli w morzu
●

Brak możliwości kąpieli w morzu/oceanie

Parki rozrywki dla dzieci
●
●

Warszawskie Zoo
Centrum Nauki imienia Kopernika
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GALERIA ZDJĘĆ

Panorama Warszawy ze Starówką i
wieżowcami centrum

Kolumna Króla Zygmunta z
katedrą w tle

Widok Krakowskiego Przedmieścia z
Kościoła św. Anny

Widok na Plac Zamkowy

Plac Zamkowy z Kolumną
Zygmunta

Łazienki Królewskie o zmierzchu
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GALERIA ZDJĘĆ

Widok na Mariensztat

Stara Praga

Podwórko starej Pragi

Zamek w Czersku

Nadwiślańskie bulwary Warszawy

Pałac Wilanów
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI
MIASTO /
OBSZAR

JAKOŚĆ
ATRAKCJI

NAZWA ATRAKCJI

OPIS ATRAKCJI

Warszawa

Pałac i Łazienki
Królewskie

Najważniejszy zespół pałacowo-ogrodowy w Polsce, czyli warszawskie Łazienki Królewskie, został założony przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego w XVIII w. jako miejsce do urządzania polowań i przyjęć. Nazwa kompleksu pochodzi od jednego z budynków, który dawniej
służył jako łaźnia, a później został przekształcony w Pałac na Wodzie - najbardziej rozpoznawalny obiekt Łazienek. Na przestrzeni kilku
hektarów znajduje się tu kilka ogrodów, m.in. Ogród Królewski i bardzo ciekawy Ogród Chiński, a oprócz nich wiele urokliwych zabudowań
rozmieszczonych w różnych częściach parku. Zwiedzając Łazienki warto odnaleźć Pomarańczarnię, pomnik Chopina - jedną z ikon dzisiejszej
Warszawy, czy Pałac Myśliwski, a także wziąć w udział w letnim koncercie muzyki poważnej lub w przedstawieniu teatralnym.

najwyższa klasa
światowa

Warszawa

Starówka

Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Warszawskie Stare Miasto to miejsce, w którym można poczuć dawny klimat stolicy
Polski. Dzięki temu, że najstarsza część miasta znajduje się z dala od najbardziej ruchliwych ulic i centrum życia biznesowego, atmosfera
Starówki pozostaje spokojna i relaksująca. Piękne kamienice, doskonale odrestaurowane po zniszczeniach II Wojny Światowej, mieszczą w
sobie eleganckie restauracje, kawiarnie i sklepy z pamiątkami i rękodziełem. Wokół Starego Miasta znaleźć można fragmenty murów
obronnych pochodzące jeszcze z XIV-XVI w.

najwyższa klasa
światowa

Warszawa

Muzeum Historii
Żydów Polskich
POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich to nowa przestrzeń na mapie Warszawy, otwarta w 2013 roku na Muranowie w miejscu dawnego centrum
dzielnicy żydowskiej. Projekt budynku został stworzony przez zespół ﬁńskich architektów i zawiera wiele symbolicznych elementów
odnoszących się do historii narodu żydowskiego. W 2014 roku nazwa muzeum rozszerzona została o słowo POLIN oznaczające po hebrajsku
Polska lub "odpocznij tu", które odczytać można na szklanych panelach otaczających budynek. Kolekcja składa się ze stałej wystawy
dokumentującej tysiącletnią obecność Żydów w Polsce i wzajemne relacje obu narodów oraz z ciekawych wystaw czasowych. Muzeum
sprawuje także funkcję edukacyjną i służy jako centrum spotkań i konferencji.

najwyższa klasa
światowa
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI
MIASTO /
OBSZAR

NAZWA
ATRAKCJI

Warszawa

Muzeum
Powstania
Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym najciekawszych, a zarazem najnowszych muzeów historycznych miasta. Otwarto je 31 lipca 2004
roku, czyli w przeddzień 60 rocznicy wybuchu powstania. Od tamtej pory muzeum nieustannie przyciąga tłumy odwiedzających. Ekspozycja
wystawiona jest na trzech piętrach i składa się z ok. tysiąca przedmiotów, z których duża część do broń, rzeczy osobiste powstańców, listy, mapy i
dokumenty. Ciekawym dodatkiem są również ﬁlmy z 1944 roku. Każde piętro muzeum jest poświęcone innemu etapowi II Wojny Światowej i
Powstania Warszawskiego, a poszczególne sale są przygotowane tak, by w interaktywny sposób przedstawić widzowi historię wydarzeń. Oprócz
statycznych przedmiotów są też więc efekty dźwiękowe czy świetlne, które odróżniają to muzeum od wielu innych historycznych atrakcji.

najwyższa klasa
światowa

Warszawa

Pałac w
Łazienkach
Królewskich

Klasycystyczny Pałac na Wodzie znajdujący się w Łazienkach Królewskich w Warszawie to piękna XVIII-wieczna konstrukcja utworzona na
polecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na miejscu dawnego barokowego budynku Łaźni. Król chciał, by pałac ten był jego letnią
rezydencją oraz miejscem wydawania przyjęć i wystawiania dzieł sztuki, nazywał go także willą-muzeum. Pierwotnie obrazy i inne obiekty były
dostępne tylko dla rodziny królewskiej i jej gości, ale w 1792 roku, mając na uwadze rozwój kulturalny swoich poddanych, Stanisław August
otworzył muzeum dla szerszej publiczności, prezentując swoje liczne zbiory. Obecnie w budynku wystawionych jest około 140 obrazów, a ich
prezentacja odbywa się zgodnie z XVIII-wiecznymi zasadami.

bardzo
interesujące

Warszawa

Plac Teatralny

Znajdujący się niedaleko Zamku Królewskiego Plac Teatralny stworzono na początku XIX w. wraz z monumentalnym gmachem Teatru Wielkiego, a
od tamtego czasu wielokrotnie go przebudowywano. Otoczony pięknymi kamienicami i pałacami, na początku swojego istnienia stanowił centrum
życia kulturalnego Warszawy, a następnie miejsce przeprowadzania manifestacji politycznych czy pochodów. Ważne wydarzenia historyczne, które
miały miejsce na Placu Teatralnym to m.in. manifestacje w obronie konstytucji w 1905 r. oraz walki podczas powstania warszawskiego w 1944 r.

bardzo
interesujące

OPIS ATRAKCJI
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI
MIASTO /
OBSZAR

NAZWA
ATRAKCJI

Warszawa

Muzeum
Narodowe

Muzeum Narodowe w Warszawie działało pierwotnie pod nazwą Muzeum Sztuk Pięknych i gromadziło głównie kolekcję malarstwa zagranicznego.
W 1916 roku zmieniło nazwę na Muzeum Narodowe i poszerzyło skalę działalności dodając eksponaty takie jak przedmioty użytkowe, meble,
biżuterię czy dzieła sztuki starożytnej (m.in. greckie, rzymskie i egipskie). Obecnie zbiory tego największego polskiego muzeum składają się z ok. 83
tysięcy obiektów, a w ich szczegółowym poznawaniu pomaga specjalne nowoczesne oświetlenie. Muzeum Narodowe mieści się przy jednej z
głównych arterii Warszawy, koło znanego ronda De Gaulle'a, posiada przytulną kawiarnię oraz dziedziniec z leżakami i ławkami.

bardzo
interesujące

Warszawa

Zamek
Królewski

Zamek Królewski był siedzibą władz państwowych oraz króla od momentu, kiedy polska stolica została przeniesiona z Krakowa do Warszawy, czyli
od XVI w. Ta piękna konstrukcja na przestrzeni wieków wielokrotnie przechodziła napaści, grabieże i przebudowy, a w czasie II Wojny Światowej
została w zasadzie całkowicie zniszczona. Plany odbudowy Zamku Królewskiego powstały juz w 1949 roku, ale ze względu na brak funduszy
udało się rozpocząć ich realizację dopiero na początku lat siedemdziesiątych. Przy rekonstruowaniu budowli niezwykle przydatne okazały się
XVII-wieczne obrazy Canaletta, nadwornego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego, na których to artysta szczegółowo uwiecznił Warszawę i
jej architekturę.

bardzo
interesujące

Warszawa

Muzeum Pałacu
i Park w
Wilanowie

Jako jeden z niewielu ważnych historycznych obiektów w Warszawie, Pałac w Wilanowie wraz z otaczającym parkiem nie został znacząco
zniszczony w trakcie I i II Wojny Światowej. Dzięki temu jest to żywy pomnik polskiej historii wzniesiony w latach 1681-1696 i reprezentujący bogaty
barokowy styl. Wnętrze Pałacu jest ciekawie urządzone elementami łączącymi tradycyjnie polskie wzornictwo i ówczesne europejskie trendy. Wiele
z elementów dekoracyjnych miało za zadanie podkreślać militarne zdolności i zasługi króla Jana III Sobieskiego. Budynek stanowi centrum Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które obejmuje także piękny rozległy park.

bardzo
interesujące

OPIS ATRAKCJI
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI
MIASTO /
OBSZAR

NAZWA
ATRAKCJI

Warszawa

Kościół Św.
Anny

Kościół Św. Anny w Warszawie to piękna rzymskokatolicka świątynia znajdująca się przy ulicy Krakowskie Przedmieście, pochodząca z początku XVI
w. Fasada kościoła jest głównie neoklasycystyczna, ale wnętrze jest mieszanką różnych stylów architektonicznych m.in. gotyckiego, barokowego i
renesansowego. Obok świątyni znajduje się także budynek klasztorny, w którym można zobaczyć jedyne w Warszawie zachowane sklepienie
kryształowe. Ciekawą atrakcją jest także dzwonnica kościoła pochodząca z 1818 r., na szczycie której znajduje się taras widokowy, z którego
podziwiać można panoramę starówki i przy dobrej widoczności także kilku innych dzielnic Warszawy.

bardzo
interesujące

Warszawa

Pałac Kultury i
Nauki

Symbol Warszawy – Pałac Kultury i Nauki to najwyższy budynek w Polsce (wraz z iglicą 237 m), wybudowany w latach '50 jako „dar narodu
radzieckiego dla narodu polskiego” z inicjatywy Józefa Stalina. Gmach od zawsze budził skrajne emocje, przez jednych uwielbiany, przez innych
znienawidzony jako ikona dawnej, socjalistycznej Polski, obecnie lubiany zwłaszcza przez młode pokolenie i turystów. Pałac stanowi dziś ważne
miejsce na kulturalnej mapie miasta, posiada fantastyczne sale koncertowe oraz przestrzenie festiwalowe, a także mieści w sobie Muzeum Techniki i
Muzeum Ewolucji. Sami Warszawiacy oraz przyjezdni chętnie korzystają z panoramy widokowej na 30 piętrze Pałacu, z której roztacza się piękny
widok na stolicę.

bardzo
interesujące

Warszawa

Grób i Muzeum
Ojca Jerzego
Popiełuszki

Ojciec Jerzy Popiełuszko był niezwykle ważnym duchownym dla historii Polski, który w czasach walki z komunizmem głosił krytykę systemu i gromadził
tłumy wiernych na odprawianych przez siebie mszach. Zamordowany przez funkcjonariuszy SB w 1984 r., ma grób i muzeum swojego imienia przy
kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Pomnik, będący jednocześnie mogiłą, ma kształt krzyża i otoczony jest różańcem z polnych kamieni,
tworzących kształt granic Polski. Znajdujące się w podziemiach kościoła muzeum posiada natomiast kolekcję eksponatów związanych z życiem,
działalnością i tragiczną śmiercią księdza. Cały kompleks poświęcony ojcu Popiełuszce jest celem licznych pielgrzymek wiernych.

bardzo
interesujące

OPIS ATRAKCJI
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI
MIASTO /
OBSZAR

NAZWA
ATRAKCJI

Warszawa

Cmentarz
Powązkowski

Cmentarz Powązkowski, zwany także Starymi Powązkami, powstał w 1790 roku i obecnie stanowi nekropolię składającą się z ponad miliona grobów,
zajmujących w sumie powierzchnię ok. 44 hektarów. Jest to miejsce o szczególnym znaczeniu dla Polski. Na cmentarzu pochowano najważniejsze
osoby dla historii i kultury kraju, obecnie organizowane są tam pochówki tylko wyjątkowo zasłużonych. Pierwszego listopada, czyli w dzień Wszystkich
Świętych, na Powązkach odbywa się jedna z najważniejszych mszy św. w kraju. W granicach cmentarza znajdują się m.in. katakumby, stanowiące
także mauzoleum osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych, oraz Aleja Zasłużonych. Powązki, wraz z pięcioma innymi nekropoliami, zostały
uznane w 2014 r. za pomnik historii.

bardzo
interesujące

Warszawa

Trakt Królewski

Trakt Królewski dawniej był szlakiem komunikacyjnym prowadzącym ze Starego Miasta do południowych części Warszawy, a obecnie stanowi ciekawe
połączenie ważnych historycznych ulic, przy których znajdują się liczne ciekawe budynki. Początek traktu znajduje się na placu Zamkowym i obejmuje
kolejno Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie aż do Wilanowa. W różnych miejscach traktu znaleźć można takie gmachy jak
Belweder - dom Prezydentów Polski, budynki rządowe i siedzibę Parlamentu, liczne dawne rezydencje arystokratów oraz ambasady. Idąc Traktem
Królewskim odwiedzić można też Łazienki Królewskie, Park Ujazdowski oraz Plac Trzech Krzyży.

bardzo
interesujące

Warszawa

Nowe Miasto i
Fontanna
Multimedialna

Warszawskie Nowe Miasto to część stolicy zlokalizowana na północ od Starego Miasta, a początki jego rozwoju datuje się na przełom XIV i XV w.
Dawniej Nowe Miasto było niezależne od Warszawy, miało swojego wójta i ratusz, ale, jak podają dane historyczne, jego mieszkańcy byli biedniejsi niż
ci ze Starego Miasta, dlatego też nowomiejska zabudowa długo pozostawała głównie drewniana. Jak wiele ważnych części stolicy, również ta dzielnica
została mocno zniszczona podczas II Wojny Światowej, zwłaszcza w wyniku walk w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. Do dziś
zrekonstruowano część zabudowań, jednak Nowe Miasto nie wygląda już tak samo jak przed wojną. Ciekawą atrakcją tej części Warszawy jest
Multimedialny Park Fontann, w którym od maja do września odbywają się fantastyczne 30-minutowe pokazy z wykorzystaniem reﬂektorów i laserów.

bardzo
interesujące

OPIS ATRAKCJI
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI
MIASTO /
OBSZAR

NAZWA
ATRAKCJI

Warszawa

Marszałkowska
Dzielnica
Mieszkaniowa

Warszawski MDM, czyli Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, to położony w centralnej części miasta duży obszar o przeznaczeniu mieszkaniowym
utworzony w latach 1950-52. Zgodnie z zasadami architektury realizmu socjalistycznego, budowle musiały być monumentalne i bogato zdobione
odpowiednimi symbolami, natomiast sam układ ulic wokół centralnego placu (nazwanego później Placem Konstytucji) powinien być odpowiednio
symetryczny. Aby osiągnąć taki efekt, wiele dawnych budynków i ulic w południowej części Śródmieścia zostało wyburzonych lub przebudowanych.
Będący dumą ówczesnych władz Polski MDM do dziś doskonale oddaje ideę "wielkości" komunizmu i stanowi jeden z niewielu tak dobrze
zachowanych przykładów architektury realnego socjalizmu.

bardzo
interesujące

Warszawa

Ślady kultury
żydowskiej w
Warszawie

Wyprawa śladami kultury żydowskiej w Warszawie może być jedną z najbardziej interesujących wycieczek w polskiej stolicy. Do czasu II Wojny
Światowej Żydzi stanowili w Warszawie bardzo liczną (około 30% całej populacji miasta) i istotną część społeczności, posiadali liczne kamienice,
świątynie i tradycyjne sklepy. Jedynie niewielka część tego bogatego dziedzictwa przetrwała działania wojenne, ale do dziś można odnaleźć w mieście
ślady obecności Żydów. Wycieczki rozpoczynają się zazwyczaj przy fragmentach muru getta na Placu Grzybowskim, trasa przechodzi obok Synagogi
Nożyków, ruin kamienic, pomnika Bohaterów Getta czy Cmentarza Żydowskiego i wielu innych miejsc, które mniej lub bardziej wyraźnie przypominają
o obecności Żydów w Polsce.

bardzo
interesujące

Warszawa

Muzeum
Warszawy

Jednym z interesujących miejsc w stolicy prezentujących historię miasta jest Muzeum Warszawy zlokalizowane w 11 kamienicach na Starym Mieście i
przy ul. Nowomiejskiej (siedziba główna), posiadające bogaty zbiór ok. 250 tysięcy eksponatów. O dawnych dziejach miasta opowiadają ciekawe
kolekcje związane z archeologią, malarstwem, graﬁką, ikonograﬁą, rzeźbiarstwem, rzemiosłem artystycznym, numizmatyką i rysunkami
architektonicznymi. Wystawą stałą jest w nim ekspozycja zatytułowana "Siedem Wieków Warszawy", przedstawiająca historię Warszawy od
średniowiecza do współczesności. Działalność muzeum wychodzi daleko poza prezentowanie zbiorów i obejmuje także tworzenie ﬁlmów
dokumentalnych o stolicy, współorganizowanie festiwali i konferencji naukowych.

bardzo
interesujące

OPIS ATRAKCJI
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Warszawa

Centrum
Nauki
Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to fantastyczne miejsce przygotowane zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych odkrywców i miłośników nauki. Muzeum
usytuowane jest bezpośrednio nad Wisłą i posiada specjalne tarasy zewnętrzne, na których można odpocząć i podziwiać widok na okolicę. Jego wnętrza
są pełne niezwykłych konstrukcji, które w prosty, ale ciekawy sposób pokazują jak działają prawa chemii i ﬁzyki. Część wystaw poświęcona jest także
historii wynalazków oraz opowiada o miejscu człowieka w środowisku. Dodatkowymi atrakcjami są m.in. planetarium i teatr robotów.

bardzo
interesujące

Warszawa

Muzeum
Fryderyka
Chopina

Mieszczące się w Zamku Ostrogskich w Warszawie Muzeum Fryderyka Chopina poświęcone jest historii życia muzyka. Jego kolekcja składa się z około
7000 przedmiotów związanych z Chopinem, m.in. rękopisów, listów, zdjęć, przedmiotów osobistych, a w bardziej nowoczesny sposób o artyście opowiada
także otwarta w 2010 r. wystawa multimedialna. Na czterech poziomach muzeum rozmieszczone są ekspozycje nawiązujące do różnych aspektów i
okresów życia pianisty, znajdują się tam m.in. sale poświęcone jego młodości i czasom spędzonym w Żelazowej Woli, okresowi paryskiemu, kobietom
Chopina, osobowości, podróżom i ostatecznie – śmierci.

bardzo
interesujące

Warszawa

Grób
Nieznanego
Żołnierza i
Ogród
Saski

Stworzony w 1925 roku Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie znajduje się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i jest pomnikiem upamiętniającym
wszystkich żołnierzy walczących o polską niepodległość. Jest to miejsce niezwykle istotne dla Polaków, które kilka razy do roku, podczas świąt
państwowych, jest areną do przemówień i ważnych uroczystości. Przy pomniku przez cały czas płonie tzw. wieczny znicz oraz trwa służba warty
honorowej. Nieopodal placu Piłsudskiego rozpoczyna się piękny teren zielony zwany Parkiem lub też Ogrodem Saskim, założony w pierwszej połowie XVIII
w. jako pierwszy publiczny ogród w Polsce. Znajduje się w nim m.in. 21 barokowych rzeźb, Fontanna Wielka oraz Pałac Błękitny.

warte
zobaczenia po
drodze

OPIS ATRAKCJI
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Warszawa

Przedwojenna Warszawa
w okolicy ulic:
Kredytowej,
Mazowieckiej i Traugutta

Aby poczuć klimat przedwojennej Warszawy, warto udać się na spacer w okolicy Śródmieścia, ale wzdłuż mniej popularnych wśród
zwiedzających ulic: Mazowieckiej, Kredytowej czy Traugutta. Koncepcja urbanistyczna tych ulic została wpisana na listę zabytków stolicy,
część budynków, które w trakcie działań wojennych zostały zniszczone, odbudowano zachowując ich dawny charakter. Ta cześć miasta
przed wojną była lubiana i zamieszkiwana przez artystów, m.in. Juliana Tuwima czy Ludwika Sempolińskiego. Obecnie zwłaszcza ulica
Mazowiecka stanowi jedno z centrów życia nocnego Warszawy, mieści się tam wiele znanych klubów i dyskotek.

warte
zobaczenia po
drodze

Warszawa

Stara Praga

Praga, dzielnica położona po wschodniej stronie Wisły, to miejsce o długiej i ciekawej historii, w której przeplatają się dzieje trzech kultur:
katolickiej, prawosławnej i żydowskiej. Przez wieki pozostawała niezależną osadą, przyłączono ją do Warszawy dopiero pod koniec XVIII w.
Obecnie Praga stanowi jeden z głównych centrów warszawskiej kultury niezależnej, na jej terenie swoje pracownie mają liczni artyści, muzycy,
projektanci mody czy ﬁlmowcy, a w jej kamienicach coraz więcej jest nowoczesnych loftów i apartamentów. Aby jak najlepiej poznać duszę
Pragi, warto wziąć udział w wycieczce z lokalnym przewodnikiem, który zabierze nas do ukrytych kawiarni i galerii, pokaże historyczne miejsca
oraz sklepy z rękodziełem.

warte
zobaczenia po
drodze

Warszawa

Trasa od Hali Mirowskiej
do Warszawy Centralnej

Hala Mirowska to jedno z najbardziej znanych warszawskich centrów targowych, które składa się z dwóch historycznych budynków oraz
otwartej przestrzeni między nimi, pełnych straganów i sklepików z różnorodnymi towarami. Można tam kupić w zasadzie wszystko, choć
głównie handluje się żywnością i kwiatami, znajdują się tam również małe rodzinne lokale usługowe. Jest to miejsce uwielbiane przez wielu
Warszawiaków, a zwłaszcza starsze osoby, nazywane także "prawdziwą Polską". Na trasie między Halą Mirowską, a dworcem Warszawa
Centralna znajduje sie zabudowa dobrze oddająca kontrasty współczesnej Warszawy, czyli połączenie domów z lat '60 na osiedlu Za Żelazną
Bramą z nowoczesnymi wieżowcami biurowców.

warte
zobaczenia po
drodze
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Warszawa

Ulica Francuska
na Saskiej
Kępie i Stadion
Narodowy

Ulica Francuska na Saskiej Kępie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic na mapie Warszawy. Jest obsadzona drzewami, co nadaje jej wygląd alei,
a po obu jej stronach znajdują się eleganckie domy pochodzące głównie z lat '30 XX w. oraz liczne restauracje, bary i kawiarnie. Jednym z nich jest
Cafe Sax - ulubione miejsce Agnieszki Osieckiej, legendarnej polskiej piosenkarki i poetki, na jednym z rogów ulicy mieści się też jej pomnik odsłonięty
w 2007 r. Ulica Francuska kończy się po północnej stronie Rondem Waszyngtona, które dzieli jedynie kilkadziesiąt metrów od Stadionu Narodowego –
najważniejszej polskiej areny sportowej wybudowanej na EURO 2012, która obecnie gości wiele różnego rodzaju imprez.

warte
zobaczenia po
drodze

Warszawa

Muzeum
Wojska
Polskiego

Założone z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie prezentuje zbiory poświęcone znaczeniu wojska w historii
Polski oraz opowiada o samym Wojsku Polskim i jego kilkusetletniej działalności. Wśród 250 tysięcy eksponatów, na szczególną uwagę zasługuje na
pewno relikwiarz gotycki zdobyty przez polskie oddziały podczas Bitwy pod Grunwaldem w 1410 r., szabla Stefana Batorego oraz tysiącletni szyszak
należący jeszcze do Mieszka lub Bolesława Chrobrego. Oprócz nich w muzeum znaleźć można fascynujące obiekty takie jak historyczne zbroje,
mundury, samoloty, czołgi czy broń palną.

warte
zobaczenia po
drodze

Warszawa

Narodowa
Galeria Sztuki
Zachęta

Istniejąca od 1900 roku Galeria Zachęta jest jedną z najważniejszych galerii sztuki w kraju. Jej działalność opiera się na wystawianiu prac współcześnie
tworzących polskich i zagranicznych artystów. Zachęta nie posiada stałej kolekcji, a jedynie wystawy czasowe obejmujące malarstwo, rzeźbę,
instalacje, fotograﬁę i kinematograﬁę. Na przestrzeni lat w galerii prezentowano dzieła m.in. Picassa, Toulousa-Lautreca, Opałki czy Lichtensteina.
Ważną częścią działalności Zachęty jest także gromadzenie katalogów wystaw oraz książek i czasopism związanych ze sztuką współczesną w ramach
istniejącej biblioteki, a także funkcja edukacyjna polegająca na organizacji warsztatów czy spotkań i dyskusji.

warte
zobaczenia po
drodze

OPIS ATRAKCJI

© Copyrights: WK Proﬁt Consulting Witold Kowalski

JAKOŚĆ
ATRAKCJI

17

SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI
MIASTO /
OBSZAR

NAZWA
ATRAKCJI

Warszawa

Centrum Sztuki
Współczesnej
Zamek
Ujazdowski

Zamek Ujazdowski w Warszawie, znajdujący się w Śródmieściu na trasie Traktu Królewskiego, jest siedzibą ciekawej instytucji kultury zajmującej się
wystawianiem, dokumentowaniem, a także tworzeniem sztuki współczesnej. Zakres działalności Centrum wychodzi poza prezentowanie prac
malarskich, odbywają się tam także spektakle teatralne, koncerty muzyczne czy projekcje ﬁlmowe i wykłady, a ich organizacją zajmuje się m.in.
Laboratorium Edukacji Twórczej. Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej jest z założenia zbiorem dynamicznie zmieniającym się i rozszerzanym o
kolejne dzieła aktualnie tworzących artystów.

warte
zobaczenia po
drodze

Warszawa

Muzeum Marii
Skłodowskiej
Curie

Słynna polska chemiczka i ﬁzyczka Maria Skłodowska-Curie urodziła się w 1867 roku w Warszawie w domu, w którym obecnie mieści się muzeum
poświęcone jej życiu oraz siedziba Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W muzeum Marii Curie-Skłodowskiej prezentowane są zwłaszcza eksponaty
opowiadające historię tej niezwykłej kobiety, mniej skupiono się natomiast na jej działalności naukowej. W gablotach znaleźć więc można liczne zdjęcia i
pamiątki rodziny Skłodowskich oraz męża Marii – Piotra Curie, dokumenty, nagrody i sprzęty laboratoryjne. W 2011 roku, czyli setną rocznicę
otrzymania przez Skłodowską-Curie drugiej nagrody Nobla, na kamienicy muzeum namalowano ciekawy kolorowy mural.

warte
zobaczenia po
drodze

Żelazowa
Wola

Miejsce
narodzin
Chopina

Pięknie położony dom w Żelazowej Woli, w którym urodził się najsłynniejszy polski pianista Fryderyk Chopin, jest obecnie biograﬁcznym muzeum
poświęconym życiu artysty. Do zwiedzania udostępniony jest dworek oraz 7-hektarowy park krajobrazowy, a całość jest fantastyczną atrakcją, która
zainteresuje wszystkich fanów Chopina. W domu przedstawione są pokoje ojca i matki Fryderyka oraz jego pokój dziecięcy, a także jadalnia i dawna
kuchnia. Ciekawostką jest to, że w miejscu, gdzie urodził się pianista, czyli w sypialni matki, znajduje się waza zawsze wypełniona świeżymi kwiatami,
podkreślająca znaczenie tego szczególnego miejsca.

najwyższa
klasa
światowa

OPIS ATRAKCJI
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Kazimierz
Dolny nad
Wisłą

Budynki na Rynku
Głównym

Pomimo tego, że miasto Kazimierz Dolny położone jest w województwie lubelskim, to historycznie związane jest z ziemią małopolską. Obecnie
jest jedną z najchętniej odwiedzanych przez turystów małych miejscowości w Polsce, a to dzięki wielu historycznym zabytkom pięknie
usytuowanym nad brzegami Wisły. Budynki Rynku Głównego w Kazimierzu pochodzą w większości z XVI i XVII w., wokół nich skupia się życie
miasteczka, restauracje i kawiarnie pełne są gości, którzy podziwiają m.in. ciekawe kamienice, kościół farny czy centralnie zlokalizowaną
historyczną studnię. Po prawej stronie Rynku widać także zarys słynnej Góry Trzech Krzyży.

bardzo
interesujące

Kazimierz
Dolny nad
Wisłą

Centrum miasta z
ruinami
średniowiecznego
zamku

Zamek w Kazimierzu Dolnym to obronna forteca pochodząca z XIII-XIV w. wybudowana przez Kazimierza Wielkiego. Składa się z
monumentalnej wieży, zamku górnego (tak zwanej Baszty) i zamku dolnego. Cały kompleks jest świadectwem dawnej świetności tego regionu,
a jego ruiny przyciągają tłumy turystów zainteresowanych średniowieczem. Zamek przechodził przez kilka faz budowy, w kolejnych wiekach
częściowo zniszczony przez wrogów, rekonstruowany w nieco inny sposób w zależności od dominującego stylu architektonicznego. W
zasadzie dopiero od czasów międzywojennych zaczął być postrzegany jako ważny zabytek, rozpoczęto wtedy prace zabezpieczające i
wykopaliska archeologiczne mające dokładnie opisać bogatą historię tego miejsca.

bardzo
interesujące

Modlin

Twierdza Modlin

W miejscowości Modlin, znajdującej się ok. 30 km od Warszawy, znajduje się jedna z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce.
Do 1806 roku powstały tam pierwsze wzmocnienia i zabudowania, w kolejnych dziesięcioleciach dodawano kolejne fragmenty fortyﬁkacji w
stylu francuskim, rosyjskim i polskim. Do zwiedzania udostępniona jest obecnie część koszar obronnych cytadeli, Brama Ostrołęcka i
zabudowania zaplecza. Ciekawą atrakcją jest także organizowane w formie gry miejskiej zwiedzanie twierdzy wzdłuż szlaku turystycznego
Baśki Murmańskiej. Modlińska fortyﬁkacja była wiele razy scenerią ﬁlmową w sławnych polskich produkcjach.

bardzo
interesujące
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Nieborów

Pałace w Nieborowie i
Arkadii

Zespoły ogrodowo-pałacowe znajdujące się w Arkadii i Nieborowie posiadają oprócz pięknie zaprojektowanej roślinności również
eleganckie rezydencje reprezentujące barokowy styl oraz wpływy rokoko. Pałac w Nieborowie został wzniesiony w 1694 roku, jest to
dwukondygnacyjna budowla stworzona na planie prostokąta, z dwoma wieżami i licznymi zdobieniami. Obecnie znajduje się w nim
muzeum z oryginalnym układem pokoi pałacu i dawnymi sprzętami. W Parku w Arkadii znajduje się natomiast wiele mniejszych uroczych
zabudowań, w tym Świątynia Diany z jońskimi kolumnami oraz piękną salą zwaną Panteonem.

bardzo
interesujące

Arkadia

Park w Arkadii

Arkadia to wieś położona w powiecie łowickim licząca około 250 mieszkańców, w której znajduje się utworzony w 1778 roku park w stylu
angielskim, przez który przepływa rzeka Skierniewka. Założycielką ogrodu była księżna Helena z Przezdzieckich, która zleciła jego projekt
kilku architektom, mającym zaplanować ukształtowanie zieleni oraz kilku budowli i rzeźb rozlokowanych wśród roślinności. Zabytki parku
w Arkadii to m.in. Grota Sybilli, Domek Gotycki, Akwedukt czy Cyrk. Całość została uznana za obiekt o dużym znaczeniu historycznym i
utworzono tu oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

warte zobaczenia
po drodze

Czersk

Ruiny Zamku w Czersku

Gotycki zamek w Czersku, zwany także Zamkiem Książąt Mazowieckich, pochodzi z końca XIV w. i w latach swojej świetności był
rezydencją królów Polski. Ziemia, na której zlokalizowany jest zamek, była zasiedlana już ok. 2000 lat temu, dzięki bliskości Wisły
spotykały się tu ważne szlaki komunikacyjne. Do dziś zachowane są wszystkie trzy wieże zamku (Południowa, Zachodnia oraz Brama), z
których można obserwować okolicę oraz większość jego murów. W okolicy czerskiej fortecy archeolodzy znaleźli fragmenty naczyń
pochodzących z odległych krain, m.in. z Mezopotamii, co świadczy w kontaktach okolicznych mieszkańców z różnymi cywilizacjami.

warte zobaczenia
po drodze

Zalew
Zegrzyński

Zalew Zegrzyński (główne
centrum - Nieporęt)

Szkoły windsurﬁngu i wypożyczalnie sprzętu, dobre warunki

warte zobaczenia
po drodze
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Janowiec

Zamek w
Janowcu

Zamek w Janowcu to ciekawa budowla wzniesiona na początku XVI w. przez Mikołaja Firleja i jego syna Piotra, która była świadkiem wielu ważnych
wydarzeń w historii Polski. W pierwszej fazie istnienia rezydencja reprezentowała styl renesansowy, ale po ataku Szwedów w 1656 roku została częściowo
spalona, a następnie odbudowana już jako obiekt barokowy. Zamek przez lata wielokrotnie zmieniał właścicieli, ale żaden z nich nie był w stanie utrzymać
gmachu, więc stopniowo popadał on w ruinę i został rozebrany ze wszystkich cennych dekoracji i materiałów. Zakupiony w 1975 przez Muzeum
Nadwiślańskie jest obecnie udostępniony do zwiedzania i nadal rekonstruowany.

warte
zobaczenia po
drodze

Nieborów

Park w
Nieborowie

Stworzony pod koniec XVII w barokowy park w Nieborowie. to doskonały przykład ogrodu w stylu francuskim z licznymi drzewami, bukszpanowymi
labiryntami, alejami lipowymi i symetrycznymi trawnikami. W ogrodzie znajdują się zabudowania pałacowe oraz budynki gospodarcze takie jak stajnia,
oranżerie czy wozownia, a oprócz nich Pawilon Myśliwski i budynek Manufaktury. Sama miejscowość znajduje się w powiecie łowickim i obecnie
zamieszkana jest przez około tysiąc mieszkańców.

warte
zobaczenia po
drodze

Palmiry

Kampinoski
Park Narodowy

Wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO Kampinoski Park Narodowy zlokalizowany niedaleko Warszawy to miejsce, na terenie którego w XVII w.
powstawały osady mieszkalne. Przez jakiś czas teren był karczowany i zabudowywany domami, ale pod koniec XX w. władze rozpoczęły skupowanie ziemi i
odtwarzanie fauny naturalnego rezerwatu. Najbardziej charakterystyczne elementy tutejszego krajobrazu to wydmy oraz obszary bagienne, które porośnięte
są bogatą i różnorodną roślinnością. Wśród nich żyją rzadkie okazy zwierząt, które dawniej uległy wyginięciu, ale udało się je na ternie Kampinosu odtworzyć.
Należą do nich m.in. łoś – symbol parku, bóbr i ryś. W rezerwacie znajduje się także wiele turystycznych szlaków pieszych i rowerowych.

warte
zobaczenia po
drodze

Palmiry

Cmentarz w
Palmirach

Cmentarz w Palmirach, znajdujący się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, to ważne miejsce upamiętniające około 2 tysiące Polaków, którzy
zginęli z rąk Niemców w tej okolicy w trakcie II Wojny Światowej. Historia miejsca związana jest z masową masakrą ludności, licznymi walkami, które miały
miejsce w okolicy, a także z obroną magazynów z bronią w palmirskich lasach. Groby usytuowane są w kilku równoległych rzędach, a nad całym obiektem
górują trzy krzyże przypominające kształtem ciało rozstrzeliwanego człowieka. Obok nekropolii utworzono także Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry z
kolekcją obiektów upamiętniających oﬁary nazizmu.

warte
zobaczenia po
drodze
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MAPA POGLĄDOWA REGIONU - WARSZAWA

⧫ Stara Praga
Muzeum Polin ⧫
Muzeum ⧫
Powstania

⧫ Starówka
⧫ Centrum Nauki Kopernik (Bulwary)
⧫ Saska Kępa
⧫ Muzeum Narodowe
⧫ Łazienki
Królewskie

⧫ Pałac w Wilanowie
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MAPA POGLĄDOWA REGIONU - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

MAZOWIECKIE

Modlin ⧫
⧫ Żelazowa
Wola
⧫ Nieborów

⧫ Czersk

LUBELSKIE
⧫ Kazimierz Dolny

Wycieczki jednodniowe po Mazowszu.
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MAPA POGLĄDOWA REGIONU - POLSKA

⧫
Gdańsk

⧫ Kraków

Wycieczki jednodniowe po Polsce (pociągiem Intercity).
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24

PROPOZYCJE TRAS W REGIONIE
Trasa 1
Przylot na Okęcie lub Modlin - Zwiedzanie Warszawy (Starówka, Trakt Królewski, Bulwary, Łazienki Królewskie, Wilanów,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Muzeum Żydów Polskich Polin, Pałac Kultury i Nauki, Saska Kępa ze
Stadionem Narodowym, MDM, itd) - Wycieczka do Żelazowej Woli (miejsce urodzin Chopina) i Nieborowa - Wycieczka do
Kazimierza nad Wisłą - Wycieczka do Czerska - Wylot z Warszawy.

Trasa 2
Trasa 1 oraz dwie jednodniowe wycieczki pociągiem do Krakowa oraz Gdańska (lub opcja kilku dni w każdym mieście).
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ŻYCZĘ CI INSPIRUJĄCEJ PODRÓŻY!
Jeśli chcesz, abym pomógł Ci zaplanować szczegółową trasę Twojej podróży,
skontaktuj się ze mną mailowo: shop@wktravel.eu.
Oferta specjalna: Zamów trasę podróży szytą na Twoją miarę w ciągu 10 dni od
zakupu tego raportu, a otrzymasz rabat w wysokości 10% od wartości
uzgodnionego zakresu mojej usługi.

@wkinspirations #wktravelinspirations

www.wktravel.eu
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