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KĘPA

Dostępne dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich

Oznaczone miejsca parkingowe dla
osób niepełnosprawnych

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Winda dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dostępne dla osób niesłyszących i
niedosłyszących

Winda dostępna z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Udogodnienia dla osób
niewidomych
Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie
i mających problemy z czytaniem

Toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Możliwość wejścia z psem asystującym

Pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem

Miejsca parkingowe

Uwaga! Nie wszystkie pomieszczenia
dostępne dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich

Toalety dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

WarsawPass – bezpłatne zwiedzanie najważniejszych atrakcji Warszawy.
Kartę kupisz w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych
muzeach oraz przez internet. Szczegóły na stronie www.warsawpass.com
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Obok południowej ściany Zamku Królewskiego
leżą dwa uszkodzone trzony Kolumny Zygmunta.
Starszy ma ponad 360 lat, a młodszy około 120.

Starówka

Zamek Królewski

www.zamek-krolewski.pl

Bezcenny zabytek z listy
Światowego Dziedzictwa UNESCO
Warszawska Starówka ma ponad 700-letnią historię. Stare Miasto zrównane
z ziemią w czasie II wojny światowej zostało od podstaw zrekonstruowane.
UNESCO wpisało je na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Z kolei Zamek
Królewski należy do najchętniej odwiedzanych atrakcji Warszawy. Można w nim
zobaczyć cenne eksponaty, m.in. królewskie trony. U stóp Zamku, od strony
Wisły, znajdują się pieczołowicie odrestaurowane podcienia – Arkady Kubickiego
– i dwupoziomowe ogrody.
Latem Starówka pełna jest kawiarnianych ogródków, a rynki Starego i Nowego
Miasta oraz dziedziniec Zamku i Arkady stają się sceną festiwali kulturalnych.
Zimą Stare Miasto i Trakt Królewski mienią się oszałamiającą iluminacją.
Nad placem góruje kolumna Zygmunta. Wzniesiona w XVII wieku i wysoka na
22 metry jest najstarszym i zarazem najwyższym pomnikiem Warszawy. Upamiętnia króla Zygmunta III Wazę, który w 1596 roku przeniósł stolicę z Krakowa do
Warszawy. Pomnik w czasie wojennej zawieruchy legł w gruzach – jego obecny trzon
wykuto po 1945 roku. Kolumna jest zawsze oblegana – to pod nią umawiają się
wszyscy spotykając się na Starówce.

W zamkowej kolekcji znajdują się też obrazy
Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem (XVIII w.).
Były one bezcenną pomocą podczas powojennej
odbudowy miasta.

ZOBACZYĆ!

WARTO

Pomnik warszawskiej Syrenki – opiekunki i symbolu Warszawy na Rynku
Starego Miasta. Drugi stoi w pobliżu mostu Świętokrzyskiego, ale wizerunki pół
kobiety, pół ryby można spotkać na terenie całego miasta.

NIEDZ.

wstęp
Obrazy Rembrandta, Muzeum w Zamku Królewskim
O zł
pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl
„Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie” – prace holenderskiego
mistrza w Galerii Lanckorońskich.

Co kryją podziemia – staromiejskie piwnice tworzą Szlak Kulturalnych Piwnic
Starego Miasta. Można do nich zejść w kilku miejscach – np. pod Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28-42) i przy ul. Brzozowej 11/13 (Centrum Interpretacji Zabytku). Z kolei w krypcie archikatedry (ul. Świętojańska 8) spoczywają
m.in. ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski
oraz wybitny pianista i polityk Ignacy Jan Paderewski.

SPRÓBOWAĆ!
Wuzetek i zygmuntówek
Słodkie symbole Warszawy można kupić w cukierniach
w całym mieście, ale najlepiej smakują w przytulnych
staromiejskich kawiarniach.

Dojazd:
A
T

1

Pl. Zamkowy: 116, 175, 180
Stare Miasto: 18, 20, 23, 26

Kamienne Schodki

Zamek Królewski

Kasa biletowa:

W kościele św. Krzyża znajduje
się urna z sercem kompozytora.

Warszawa
Fryderyka Chopina

Bezpłatny audioprzewodnik:
um.warszawa.pl/chopin

Genialny kompozytor Fryderyk Chopin
połowę życia spędził w Warszawie.
Tu się wychował, wykształcił i skomponował wiele ze swoich dzieł.
Drogowskazami prowadzącymi jego śladami są multimedialne ławeczki.
Każda z nich stoi nieopodal miejsca, z którym kompozytor był związany.
Na multimedialnych ławeczkach
znajdują się fotokody do pobrania
mobilnego przewodnika
i materiałów audio-wideo.

WARTO
ZOBACZYĆ!

NIEDZ.

wstęp
Muzeum Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
O zł
www.chopin.museum/pl
Nowoczesne, multimedialne, interaktywne i pełne wspaniałych eksponatów
związanych z Chopinem. Zobaczysz tu m.in. ostatni fortepian kompozytora,
jego pudełeczko na cukierki, a także maskę pośmiertną i odlew dłoni.

Murale przy muzeum

POSŁUCHAĆ!
Koncertów pod pomnikiem Chopina, Łazienki Królewskie
(wejście od Alej Ujazdowskich), www.lazienki-krolewskie.pl
Koncerty odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12 i 16, od połowy
maja do końca września. Muzyką Chopina można również delektować się
w najważniejszych salach koncertowych Warszawy, np. podczas corocznego
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”.
Więcej informacji: www.pl.chopin.nifc.pl/festival.

Dojazd:

Muzeum Fryderyka Chopina – A Ordynacka: 116, 175, 180
Kościół św. Krzyża i Salonik Chopinów – A Uniwersytet: 116, 175, 180
Pomnik Chopina – A Łazienki Królewskie: 116, 180

wstęp

O zł

2

Muzeum Fryderyka Chopina
Kasa biletowa:

Muzeum mieści się w dawnej
elektrowni tramwajowej
– zabytku architektury
przemysłowej z początku
XX wieku.

Muzeum
Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79, www.1944.pl

Multimedialne muzeum otwarto
w 60. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego z 1944 roku.

NIEDZ.
wstęp

O zł

Interaktywne ekspozycje pozwalają poznać wydarzenia, które zaważyły
na dzisiejszym obliczu miasta. To miejsce, w którym przeszłość spotyka się
z teraźniejszością. Organizowane są tu wykłady, pokazy filmów, spektakle
teatralne i koncerty. Najwięcej wydarzeń odbywa się w tygodniu poprzedzającym
1 sierpnia, czyli dzień rozpoczęcia akcji zbrojnej przeciwko niemieckim okupantom.

W 2014 r. przypada
70. rocznica wybuchu Powstania.

Dzwon „Monter”
w Parku Wolności
upamiętnia gen. bryg.
Antoniego Chruściela
– dowódcę sił Powstania
Warszawskiego.

WARTO
WIEDZIEĆ!
1 sierpnia o godzinie 17 rozlegają się syreny alarmowe i na kilka chwil zamiera
ruch uliczny. Tak Warszawa czci pamięć powstańców. Godzina „W” to kryptonim
rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

USŁYSZEĆ!
Bicie serca walczącej Warszawy dobiegające z metalowego monumentu
w muzeum. Na jego ścianach wyryte jest kalendarium 63 dni walk.

ZOBACZYĆ!
Murale czołowych grafików w galerii plenerowej Mur Sztuki w Ogrodzie
Różanym przy muzeum.
Bombowiec Liberator B-24J – samolot niosący pomoc powstańcom został
zestrzelony w drodze powrotnej do bazy. Jego pełnowymiarowa replika jest
jedną z głównych atrakcji muzeum.
Miasto 44 – opowieść o młodych warszawiakach, którzy stają do walki o swoje
miasto. Premiera filmu 1 sierpnia 2014 roku w 70. rocznicę wybuchu Powstania.

Dojazd:
A
T

Muzeum Powstania Warszawskiego: 102, 105, 109, 178
Muzeum Powstania Warszawskiego: 8, 22, 24

3

Koniecznie wjedź na XXX piętro
i zobacz panoramę Warszawy!

Pałac
Kultury i Nauki

pl. Defilad 1, www.pkin.pl

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków
w Warszawie.
Widać go z każdego niemal zakątka miasta. Dla wielu bywa wręcz swoistym
drogowskazem. Ma ponad 3000 pomieszczeń i prawie 90 „lokatorów”, m.in.
cztery teatry, multikino, orkiestrę, dwa muzea, dwie biblioteki publiczne oraz
punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej. Na 45. piętrze gniazduje para
sokołów wędrownych o imionach Wars i Sawa. Ornitologiczne reality show
można oglądać na www.webcam.peregrinus.pl.
Obok Pałacu funkcjonują boiska do koszykówki.
PKiN wzniesiono jako „dar narodów radzieckich”, choć fama głosiła,
że to „prezent od Stalina” i symbol radzieckiej dominacji. Do dziś budzi kontrowersje...

W 2007 roku PKiN został wpisany do rejestru zabytków.
Jest chroniony na równi z rezydencjami królewskimi i Starówką.

WARTO
ZWIEDZIĆ!
Pałac od piwnicy aż po dach. Wycieczka obejmuje labirynt podziemi, sale
balowe, Salę Kongresową i jej kulisy – w tym salonik Breżniewa, taras widokowy
na XXX piętrze. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem –
szczegóły na stronie www.pkin.pl.

WIEDZIEĆ!
PKiN jest najwyższym budynkiem w Polsce – ma 237 m do szczytu
iglicy i 44 piętra!
Zegar na wieży – nazwany Zegarem Milenijnym
odsłonięto w noc sylwestrową z 2000 na 2001 rok. Średnice każdej
z jego czterech tarcz mają po 6 m! Zminiaturyzowana replika zegara
wisi w holu głównym Pałacu.
W Sali Kongresowej wystąpili m.in. Marlena Dietrich,
The Rolling Stones, Charles Aznavour, Luciano Pavarotti,
Eric Clapton i Woody Allen ze swoim zespołem. Dziś regularnie
odbywają się tu koncerty i przedstawienia muzyczne.

Dojazd:
M
A
T

4

Centrum
Centrum: 117, 131, 175, 519, 520
Centrum: 4, 8, 18, 22, 24, 35

Gmach Pałacu Kultury i Nauki:

Pałac stoi na sztucznej
wyspie otoczonej
jeziorem. Jest połączony
z lądem dwoma mostami
ozdobionymi kolumnami.

Rezydencje
królewskie

Dojazd:
A

Łazienki Królewskie: 116, 180

Łazienki Królewskie
ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl
Letnia rezydencja ostatniego króla polski jest jednym z najładniejszych
zespołów pałacowo-parkowych w Europie. Nazwa kompleksu pochodzi od łaźni
przebudowanej na pałac. Park tworzą trzy ogrody: Królewski, Belwederski
i Modernistyczny, które łącznie zajmują aż 76 hektarów! Żyją tu wiewiórki, kaczki,
pawie, łabędzie. Ozdobą parku są także liczne rzeźby. W pałacu Na Wyspie król
Stanisław August Poniatowski wydawał słynne obiady czwartkowe, na które zapraszał uczonych i poetów, by dyskutować z nimi o bieżących wydarzeniach. Dziś
znajduje się tu muzeum, w którym można podziwiać obrazy z królewskiej kolekcji.

WARTO ZOBACZYĆ!
Wszystkie zabytkowe budowle w parku, w tym Starą Pomarańczarnię,
Pałac Myślewicki, Podchorążówkę i Belweder.
Amfiteatr imitujący ruiny Forum Romanum.

WARTO WIEDZIEĆ!
W Belwederze obok Łazienek mieszka dziś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Park i koncerty
chopinowskie

wstęp

O zł

Obiekty
muzealne

CZW.
wstęp

O zł

NIEDZ.
wstęp

Wilanów

O zł
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.art.pl
Pałac w Wilanowie wybudował król Jan III Sobieski, waleczny monarcha i wybitny
wódz, zwycięzca spod Wiednia. Zaprojektowano go na wzór barokowych
rezydencji francuskich. Pomiędzy pałacem a Jeziorkiem Wilanowskim znajduje
się dwupoziomowy ogród włoski, a w części południowej romantyczny park
w stylu angielskim. Pałac, nazywany „polskim Wersalem”, jest jednym
z najpiękniejszych w Europie.

WARTO ZOBACZYĆ!
Szklany pawilon w kształcie namiotu tureckiego, wypełniony cennymi rzeźbami.
Muzeum Plakatu w dawnej ujeżdżalni pałacowej.

WARTO WIEDZIEĆ!
W Wilanowie spełniła się wielka miłość – w 1665 roku odbył się tu potajemny
ślub Jana III Sobieskiego z jego ukochaną Marią Kazimierą de la Grange
d’Arquien – Królową Marysieńką.

Dojazd:
A

5

Wilanów: 116, 180, 519, E-2

Kasa biletowa pałacu i ogrodu:

Synagoga Nożyków
jest jedyną Przedwojenną
synagogą czynną do dziś.

Judaica

Cmentarz przy Okopowej jest drugim
co do wielkości kirkutem w Polsce.
Wiele z ponad 100 tysięcy pomników
ma dużą wartość artystyczną.

Dojazd:

Synagoga Nożyków i Teatr Żydowski – A Pl. Grzybowski: 102, 105, 109,
160, 174, 178
Muzeum Historii Żydów Polskich – A Nalewki-Muzeum: 180
T Anielewicza: 17, 33

Przed II wojną światową Żydzi stanowili
30 procent mieszkańców Warszawy.
Mieszkali tu m.in. pisarz i noblista Isaac Bashevis Singer, pisarz, lekarz
i pedagog Janusz Korczak, aktorka Estera Rachela Kamińska i kompozytor
Władysław Szpilman. Działały setki żydowskich szkół i bibliotek, wydawano ponad 130 gazet. Funkcjonowały także teatry i kluby sportowe.
O zagładzie tej społeczności przypominają: Trakt Pamięci Męczeństwa
i Walki Żydów – prowadzący z Umschlagplatz na ul. Stawki do pomnika
Bohaterów Getta przy ul. Zamenhofa oraz żeliwne tablice wtopione
w chodniki pokazują granice getta.

WARTO ODWIEDZIĆ!
Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6
Ekspozycja stała zostanie otwarta 28 października 2014 roku
i obejmie okres od X wieku do współczesności, ukazując
współistnienie narodów polskiego i żydowskiego. Obecnie
muzeum zaprasza na wystawy czasowe oraz inne wydarzenia
kulturalne i edukacyjne.
Więcej informacji: www.jewishmuseum.org.pl

Plac Grzybowski, będący centrum kultury żydowskiej w Warszawie. Na placu
znajdują się Teatr Żydowski i restauracja Magat serwująca specjały kuchni
żydowskiej. Przy pobliskiej ulicy Twardej stoi synagoga Nożyków. Od placu
odchodzi ulica Próżna – jedyna ulica w Warszawie ocalała z przedwojennej
dzielnicy żydowskiej.
Teatr Żydowski, pl. Grzybowski 12/16, www.teatr-zydowski.art.pl,
Wybrane sztuki teatr gra w języku jidisz.
Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5, www.jewishinstitute.org.pl
W ŻIH oprócz wystawy znajduje się archiwum Ringelbluma dokumentujące życie
w warszawskim getcie.

WARTO WIEDZIEĆ!
Między ulicami Sienną i Złotą zachował się jedyny fragment muru getta.
Żeby go zobaczyć trzeba wejść na podwórze od strony ulicy Złotej 62.
W Warszawie odbywają się festiwale kultury żydowskiej
* „Warszawa Singera” w sierpniu, www.festiwalsingera.pl
* „Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej” w październiku,
www.wjff.pl
Żydowski Instytut Historyczny – M Ratusz Arsenał A Metro Ratusz Arsenał: 107, 111,
190 T Metro Ratusz Arsenał: 4, 15, 18, 20, 23, 26, 35
Kirkut – A Cmentarz Żydowski: 180 T Cmentarz Żydowski: 22, 27

Muzeum Historii Żydów Polskich
1000 lat wspólnej historii

6

Jan Karski – emisariusz polskiego
państwa podziemnego. Człowiek,
który chciał powstrzymać Holokaust.

Planetarium Niebo Kopernika
to kosmos na wyciągnięcie ręki!

Centrum
Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
www.kopernik.org.pl

Królestwo eksperymentów
i raj dla ciekawych świata.
Tutaj każdy może odkrywać tajemnice natury, samodzielnie przeprowadzać
doświadczenia i świetnie się przy tym bawić. W CNK nie pytaj o przewodnika!
Zgodnie z założeniem twórców Centrum, każdy ma się tu poczuć jak badacz
i odkrywca. A ci nie robią doświadczeń pod czyjeś dyktando. Ekspozycja
podzielona jest na tematyczne galerie. Stanowiska doświadczalne
są także w pobliskim Parku Odkrywców położonym tuż nad brzegiem Wisły.
W letnie weekendy, po zmierzchu, w Parku działa kino plenerowe, które
wyświetla filmy popularnonaukowe.

Kino plenerowe

wstęp

O zł

WIEDZIEĆ!

WARTO

Eksperymentowanie jest tak wciągające, że na zwiedzanie CNK trzeba
przeznaczyć kilka godzin. „Kopernik” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem,
dlatego żeby uniknąć stania w długiej kolejce do kasy, warto kupić bilety on-line
na www.bilety.kopernik.org.pl.
„Niebo Kopernika” pozwala widzom przenieść się do najodleglejszych zakątków kosmosu. Bilety do Planetarium kupuje się oddzielnie. Ze względu na to,
że projekcje muszą odbywać się w całkowitej ciemności – spóźnialscy nie są
wpuszczani.

Dojazd:
A
A
A
T

Pomnik Syreny: 102, 162, 185
Most Poniatowskiego: 111, 117, 158
Dobra: 105, 118, 127
Most Poniatowskiego: 7, 9, 24, 25

Dzięki peryskopom we wnętrzu „Myśliciela”
można dowiedzieć się, co dzieje się
w naszych tkankach i komórkach,
kiedy jemy, pracujemy, myślimy.
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W zbiorach ponad 800 tysięcy
dzieł ze wszystkich epok!

Muzeum Narodowe
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3
www.mnw.art.pl

Jedno z najstarszych i najbardziej
zasobnych muzeów w Polsce.

WT.
wstęp

O zł

Jego zbiory liczą ponad 800 tysięcy dzieł sztuki polskiej i światowej
– od antyku do współczesności. Obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki,
ryciny, fotografie, numizmaty, przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.
Muzeum Narodowe w Warszawie należy także do najnowocześniejszych
muzeów sztuki w Europie. Sterowanym komputerowo oświetleniem typu LED
mogą poszczycić się tylko nieliczne muzea oraz galerie niemieckie i angielskie.
System „ledowy” umożliwia dostosowanie natężenia światła do każdego
obrazu z osobna tak, aby jak najlepiej wydobyć jego walory.
Żydówka z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego
– obraz zrabowany podczas II wojny światowej
i odzyskany po blisko 70 latach.

ZOBACZYĆ!

WARTO

Galerię Sztuki Średniowiecznej z dziełami ze wszystkich regionów związanych
historycznie z Polską oraz powstałymi w innych częściach Europy.
Ciekawą wystawę czasową. Muzeum regularnie zaprasza też na wykłady
i seanse filmowe w kinie w podziemiach gmachu.
Galerię Sztuki XX i XXI Wieku – jedna z największych kolekcji sztuki nowoczesnej i współczesnej w Polsce.
„Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki – największy polski obraz. Płótno ma
wymiary 426 x 987 cm. Dzieło niedawno przeszło renowację. Zdjęcie obrazu ze
ściany wymagało użycia 400 lin taterniczych.

ODWIEDZIĆ!
Dziedziniec im. Stanisława Lorentza
z przytulną kawiarenką.

Insygnia koronacyjne Augusta III, XVIII w.

Dojazd:
A
A
T

Muzeum Narodowe: 111, 117, 517
Foksal: 111, 116, 175, 180, E-2
Muzeum Narodowe: 8, 9, 24, 25
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Tysiące kolorowych diod
LED rozświetlają wieczorny
mrok. To elektryzujące
doświadczenie!

Multimedialny
Park Fontann

Skwer I Dywizji Pancernej, www.estrada.com.pl

Położony w pięknym miejscu
pomiędzy Starym Miastem a Wisłą.
Podczas upalnych dni Park Fontann jest dla turystów i warszawiaków
orzeźwiającym azylem, a wieczorami cieszy magią kolorów
i fantastycznych kształtów. Olśniewające pokazy gromadzą setki widzów!
Ale warto tu przyjść nie tylko wieczorem. Ponad 360 sterowanych
komputerowo dysz wyrzuca w powietrze strumienie wody tworzące
fantastyczne kształty. Nieopodal znajduje się „pluskowisko”, czyli wodny plac
zabaw dla dzieci, gdzie można się chlapać do woli.

WARTO ZOBACZYĆ!
Inne warszawskie fontanny – wprawdzie niemultimedialne,
ale bardzo urokliwe. Te najbardziej znane znajdują się obok
grobu Nieznanego Żołnierza: w Ogrodzie Saskim i na dziedzińcu
biurowca Metropolitan. A kolorową fontannę zobaczyć można
w Parku im. Edwarda Śmigłego-Rydza na Powiślu.

WARTO
WIEDZIEĆ!
Pokazy „woda, światło, dźwięk” odbywają się w letnie weekendy (piątek
-sobota) po zmierzchu. Na wodnym ekranie wyświetlane są wtedy filmy
i animacje. Harmonogram na stronie www.estrada.com.pl.
Najbardziej spektakularne widowiska – na otwarcie sezonu w długi weekend
majowy i na jego zakończenie we wrześniu, z udziałem gwiazd.
Najlepszy widok można mieć ze skarpy obok kościoła Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny. Warto przyjść wcześniej, aby zająć dobre miejsce i przynieść kocyk
do siedzenia na trawie.
„Wianki” i inne imprezy plenerowe odbywają się często na Podzamczu,
nieopodal fontann.

Dojazd:
A

Sanguszki: 118, 185
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Fasada w barwach narodowych
przypomina łopoczącą
na wietrze flagę

Stadion Narodowy
w Warszawie

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
www.stadionnarodowy.org.pl

Emocje gwarantowane!
Wybudowany na mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku w miejscu
historycznego stadionu X-lecia (pamiątką po nim jest „Sztafeta” ).
Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Łączy
funkcje stadionu i areny wydarzeń kulturalnych, dlatego poza meczami
odbywają się tu koncerty i liczne imprezy a także targi oraz konferencje.
Stadion jest też wyjątkowo przyjazny dla odwiedzających. Przez siedem
dni w tygodniu od rana do wieczora można wejść na teren stadionu –
pospacerować, pobiegać lub pojeździć na rolkach.

WARTO ZOBACZYĆ!
Teren wokół stadionu jest popularnym miejscem wśród osób jeżdżących na
deskorolce i rolkach. Czasem odbywają się tutaj spontaniczne wydarzenia,
takie jak np. zloty zabytkowych aut. Niedaleko znajduje się również plaża
„Poniatówka”, gdzie można opalać się w słońcu, a także przegryźć coś w jednym
z plażowych barów.

WARTO
ZWIEDZIĆ!
Cały Stadion udając się na wycieczkę trasą Piłkarza lub inną z bogatej oferty
wycieczek specjalnych. Więcej informacji: 22 295 95 95 (od poniedziałku do
piątku, w godz. 9:00-17:00, w okresie wakacji do 21:00).

WIEDZIEĆ!
Stadion mieści 58 000 kibiców. Iglica stadionu ma wysokość 70m,
a 4 ogromne ekrany LED ponad 200 m2 powierzchni. Na terenie stadionu
znajduje się 550 km kabli – to tyle ile wynosi odległość z Warszawy
do Szczecina trasą E-30. Kubatura całego Stadionu to ponad 1 000 000
m3 – więcej niż Pałac Kultury i Nauki wraz ze wszystkimi przyległymi
pomieszczeniami.
To tu zaczęło się UEFA Euro 2012tm! – podczas Mistrzostw Europy w piłce
nożnej rozegrano na stadionie 5 meczów, w tym mecz otwarcia z oficjalną
ceremonią oraz ćwierćfinał i półfinał.
W 2015 roku piłkarskie emocje znów sięgną zenitu – zostanie tu rozegrany
Finał Ligi Europejskiej.

Dojazd:
A
T

Rondo Waszyngtona 111, 117, 158, 507, 517, 521
Rondo Waszyngtona 7, 8, 9, 24, 25
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Stadion z placu Zamkowego – to chyba najlepszy widok!
Można tu zrobić pamiątkowe zdjęcie z kolumną
Zygmunta i stadionem jednocześnie.

WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
e-mail: info@warsawtour.pl

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

www.warsawtour.pl
Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki
Projekt mapy, opracowanie graficzne ikonek:
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl
Zdjęcia:
W. Z. Panów (PZ Studio), I. Gmyrek, A. Książek, E. Majdak, P. Miller, T. Nowak, B. Tekieli, P. Wierzbowski, A.
Witkowska,, Zarząd Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Historii Żydów Polskich, Andrzej Wencel – Ach!OdessaMama – Teatr Żydowski w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, J. Sielicka – Muzeum Powstania
Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie: (Jan Matejko – Stańczyk, 1862. Aleksander Gierymski
– Żydówka z Pomarańczami, ok. 1881. Lukas Cranach St., – Adam i Ewa, 1508–1512. Sandro Botticelli –
Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i Aniołem. Theodor Rombouts – Gra w karty, lata 30. XVII
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