Bazylika pw. Świętego Krzyża

w kraju i największe muzeum stolicy. Posiada
bogaty zbiór eksponatów, od malarstwa po
rzemiosło i numizmatykę – pochodzących
ze wszystkich epok, od starożytności po
współczesność. Warto zwrócić uwagę na
dzieła Witkacego i Gierymskiego oraz
obraz Jana Matejki (XIX w.): „Bitwa pod
Grunwaldem” o imponujących wymiarach:
426 × 987 cm.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl
Wzniesiona w XVII w. To tutaj, w 1683 r.
król Jan III Sobieski zawierzał Bogu Ojczyznę przed turecką wyprawą na Wiedeń. Król
wygrał wojnę, dzięki czemu Europa została
uratowana przed inwazją turecką. W filary
świątyni wmurowano urny z sercami kompozytora Fryderyka Chopina oraz pisarza
noblisty Władysława Reymonta. Przed fasadą, na frontonie schodów, znajduje się figura
Chrystusa dźwigającego krzyż z napisem na
cokole „Sursum Corda” („W górę serca”).

ul. Dobra 56/66
www.buw.uw.edu.pl
Jeden z najlepszych przykładów współczesnej
architektury w stolicy. W podziemiach tej ciekawej budowli znajduje się centrum rozrywki (bowling, bilard, ściana wspinaczkowa),
a na dachu – jeden z najładniejszych i największych ogrodów dachowych w Europie.
Rozpościera się stąd widok na Wisłę i Stadion
Narodowy, a przez specjalne okna można zajrzeć z góry do wnętrza biblioteki.

PLAC TRZECH KRZYŻY

Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

ul. Wiejska 4/6/8
tel. 22 694 25 00
www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl
Usytuowany nad skarpą wiślaną, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Ujazdowskiego.
Budynki Parlamentu zniszczone podczas
II wojny światowej, zostały odbudowane
w stylu nawiązującym do epoki renesansu.

ALEJE UJAZDOWSKIE
Park Ujazdowski

NOWY ŚWIAT

Nieopodal:

–

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik wybitnego polskiego astronoma, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, wykonany według projektu Bertela Thorvaldsena.
Ogłoszona przez Kopernika teoria dotycząca
obrotu ciał niebieskich, stanowi jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości. Według polskiego powiedzenia mówimy o nim, że wstrzymał Słońce
ruszył Ziemię.
Na świecie istnieją jeszcze dwa identyczne posągi, odlane z tego samego modelu
– w Montrealu i Chicago.

Muzeum Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 1 lub ul. Tamka 41
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl
Jedno z najnowocześniejszych, multimedialnych muzeów biograficznych w Europie, które
mieści się w zabytkowym pałacu Ostrogskich.
Muzeum prezentuje największą kolekcję
chopinianów na świecie. Oprócz bezcennych
pamiątek po kompozytorze można usłyszeć
m.in.: śpiew ptaków z Nohant i poczuć lubiany przez Chopina zapach fiołków.

Stadion Narodowy

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 596 41 00
www.kopernik.org.pl
Jedno z niezwykłych miejsc w Warszawie
i najnowocześniejszych instytucji naukowo-kulturalnych w Europie – tu doświadczamy,
a nie oglądamy. Odczuwamy trzęsienie ziemi
i tornado, prowadzimy symulację operacji
chirurgicznej, poznajemy siłę nośną – zakładając na dłoń profil skrzydła samolotu. Samodzielnie konstruujemy i sterujemy robotami.
Dzięki eksperymentom łatwiej zrozumieć
współczesną naukę i technikę oraz ich wpływ
na nasze życie.

Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
tel. 22 517 94 01
www.stadionnarodowy.org.pl
Jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt
w Polsce. Łączy funkcje stadionu i areny
wydarzeń kulturalnych, umożliwiając organizację imprez sportowych, koncertów oraz
innych wydarzeń komercyjnych.
Stadion jest otwarty przez 7 dni w tygodniu.
Można tu przyjść pojeździć na rolkach lub
pobiegać. Warto też zwiedzić jedną z wielu
proponowanych tras wycieczkowych np. piłkarza.

Przez dziesiątki lat niedostępny dla zwykłych
obywateli budynek obrósł w liczne legendy
- mówiono np. że ma szereg podziemnych
korytarzy, którymi można było przedostać się
do Pałacu Kultury i Nauki albo na sekretny
peron kolejowy.
Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 629 52 71
www.muzeumwp.pl

Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a

Pomnik prezydenta i bohatera narodowego
Francji, który po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, służył przez pewien czas
w polskiej armii, a w 1920 r. brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Kiedy w 1967 r.,
generał odwiedził Warszawę, mieszkał przy
Nowym Świecie.
Palma na Rondzie de Gaulle’a

www.palma.art.pl
Palma jest elementem projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. Jak pisze autorka,
Joanna Rajkowska: „w sposób dosłowny jest
to przeniesienie widoku – który w Izraelu jest
oczywisty – do Warszawy; na ulicę, której
nazwa z kolei odsyła z powrotem do Izraela”.

Ważny punkt komunikacyjny stolicy, gdzie już
w XVII w. zbiegały się strategiczne miejskie
trakty. Plac zwany był wtedy Rozdrożem Złotych Krzyży od ustawionych na kolumnach
pozłacanych krucyfiksów, które znajdują
się tam do dziś (trzeci krzyż trzyma w dłoni
święty Jan Nepomucen).
Przy placu znajdują się modne kawiarnie
i restauracje, jak również eleganckie butiki
i sklepy ekskluzywnych światowych marek.
Kościół św. Aleksandra

Bogate zbiory obejmują umundurowanie,
sztandary, odznaczenia, broń oraz inne militaria. Ciekawa ekspozycja na zewnątrz pozwala
podziwiać m.in. wojenne czołgi i śmigłowce.
Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Jedna z najważniejszych instytucji kultury

ul. Książęca 21
www.swaleksander.pl
Klasycystyczny kościół, wzorowany na rzymskim panteonie, wybudowany na początku
XIX w. dla upamiętnienia wizyty Aleksandra I
– cara Rosji, a wówczas także króla Polski. Po
zniszczeniach wojennych świątynię odbudowano w pierwotnej formie.
Figura św. Jana Nepomucena

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Park miejski założony w XIX w. w miejscu placu, na którym odbywały się zabawy ludowe.
Niezwykle atrakcyjnym dla spacerowiczów
zabytkiem jest działająca nieprzerwanie od
1912 r. parkowa waga osobowa. Warto również zobaczyć brązową XIX-wieczną rzeźbę
Gladiatora. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci
jest duży plac zabaw.

Zamek Ujazdowski
– Centrum Sztuki Współczesnej

ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl

Posąg opiekuna dróg i mostów. Ustawiony w
tym miejscu w 1752 r. na pamiątkę ukończenia
prac brukowania warszawskich ulic, oświetlenia i uregulowania kanałów ściekowych.

Centrum Bankowo–Finansowe
„Nowy Świat”

Planetarium – Niebo Kopernika – jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji CNK. Tu
kosmos jest na wyciągnięcie ręki.

ul. Nowy Świat 6/12
www.cbf.com.pl
W okresie PRL był siedzibą władz. Popularnie
nazywano go Domem Partii. Był to najpilniej
strzeżony budynek w tamtym okresie. Od
1991 r. mieściła się tu Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych – symbol zmian
ustrojowych, a obecnie Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”.

ul. Agrykola 1, tel. +48 504 243 783
www.lazienki-krolewskie.pl

Wzniesiony w XVII w. przez Zygmunta III
Wazę. Wcześniej w tej okolicy znajdował się
piękny drewniany dwór, otoczony wspaniałymi ogrodami, w którym mieszkała królowa
Bona po śmierci swojego męża Zygmunta
Starego. Pochodząca z Włoch monarchini

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie

Stanisławowskim, który jest także miejscem
wręczania prestiżowych nagród wybitnym
Polakom.
Łazienki Królewskie to miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym
i rozrywkowym, a także ulubione miejsce
spacerowiczów. W parku nie wolno jednak
jeździć na rolkach, deskorolkach, ani rowerach, aby nie płoszyć żyjących tu wiewiórek
i pawi, które można dokarmiać.
Pałac Na Wyspie

Perła polskiej architektury i jeden z symboli
Warszawy. Król Stanisław August Poniatowski wydawał tu przyjęcia i zapraszał na
słynne obiady czwartkowe. Atrakcją specjalną są rejsy gondolami, które cumują w pobliżu pałacu. Nieopodal znajduje się Teatr na
Wyspie, gdzie latem odbywają się koncerty
i przedstawienia.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego

Usytuowany w parku Ujazdowskim pomnik
wybitnego pianisty, kompozytora, polityka
i działacza społecznego.

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 544 27 00
www.wilanow-palac.art.pl
Był letnią rezydencja królewską Jana III Sobieskiego, a następnie Augusta II oraz najznakomitszych rodów magnackich.
Między pałacem a jeziorkiem Wilanowskim
roztacza się dwupoziomowy, barokowy
ogród włoski, a w części południowej romantyczny park w stylu angielskim.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
W ogrodzie znajdują się kolekcje roślinne,
które obejmują około 10 tysięcy gatunków.
Na zwiedzających czekają interesujące okazy i ścieżki edukacyjne oraz szklarnie. Ogród
można zwiedzać od wiosny do jesieni.

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72
Wybudowany na pocz. XIX w. staraniem
księdza i wybitnego działacza oświeceniowego Stanisława Staszica, w miejscu gdzie
wcześniej znajdował się zrujnowany klasztor
dominikanów, a jeszcze dawniej prawosławna kaplica. W czasie zaborów pałac przebudowano w dekoracyjnym stylu bizantyńsko-ruskim. Mieściło się tu Gimnazjum, zwane
ruskim i Cerkiew, która miała być nawiązaniem do prawosławnej historii tego miejsca.
Na pocz. XX w. pałac odzyskał klasycystyczny
wygląd. Obecnie mieści się w nim Polska
Akademia Nauk oraz Warszawskie Towarzystwo Naukowe.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE

sprowadziła do Polski wiele popularnych
warzyw (stąd nazwa „włoszczyzna”). Również dzięki niej w Polsce pojawiły się włoskie
makarony i przyprawy korzenne, które królowa uwielbiała. Obecnie zamek jest siedzibą
Centrum Sztuki Współczesnej – instytucji
kulturalnej i znakomitej galerii. Poniżej skarpy, na wschód od Zamku, znajduje się park
Agrykola, a przy ulicy o tej samej nazwie
stoją latarnie gazowe, zapalane ręcznie przez
latarników tuż przed zapadnięciem zmierzchu
i gaszone o świcie.

Jest jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie. Ostatni król
Polski Stanisław August Poniatowski (XVIII
w.) – miłośnik i mecenas sztuki – założył tu
największy i najpiękniejszy ogród w Warszawie. Nazwa Łazienki Królewskie pochodzi od
łaźni przebudowanej na pałac.
Na terenie parku znajduje się wiele zabytkowych budowli, z których najważniejsza to letnia rezydencja królewska – Pałac Na Wyspie.
Warto odszukać też inne budowle – pałac
Myślewicki, gdzie mieszkali królewscy dworzanie, Starą i Nową Pomarańczarnię, Starą
i Nową Kordegardę, Biały Domek, Podchorążówkę. Dziś w tych obiektach znajdują się
instytucje kulturalne. W Starej Kordegardzie
– salon wystawowy Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych i galeria wystaw czasowych.
W Podchorążówce – Muzeum Wychodźstwa
Polskiego, w którym oprócz stałej ekspozycji
prezentowane są wystawy czasowe i odbywają się koncerty. Koncerty organizowane są
również w Starej Pomarańczarni i w Teatrze

na świecie. Doczekał się wielu reprodukcji,
najsłynniejsza, w skali 1:1, znajduje się w Japonii – w Hamamatsu.
W okresie letnim (we wszystkie niedziele od
maja do września) o godz. 12.00 i 16.00,
przy pomniku odbywają się bezpłatne, plenerowe koncerty chopinowskie, które gromadzą
dużą publiczność. W Warszawie jest wiele
miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.
Te najważniejsze wyznaczone są przez ustawione w kilkunastu punktach multimedialne,
grające ławeczki.
Belweder

ul. Belwederska 56
www.prezydent.pl

Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich

Neogotycka kaplica wybudowana w XIX w.,
ku czci dawnych właścicieli Wilanowa.
Kościół św. Anny

ul. Kolegiacka 1
www.parafiawilanow.pl
Wzniesiony w XVIII w. Wewnątrz można
podziwiać piękne, zabytkowe dekoracje oraz
sarkofagi i epitafia właścicieli Wilanowa,
których groby znajdują się w krypcie, pod
kaplicą.

Pomnik Fryderyka Chopina

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
widoków związanych z Warszawą i zarazem
najbardziej znanym pomnikiem kompozytora

Zbudowany w XVII w. dla króla Jana III Sobieskiego. Jest jednym z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku i świadectwem
świetności Rzeczypospolitej. W 1805 r. Stanisław Potocki, ówczesny właściciel Wilanowa
udostępnił publiczności swoją kolekcję dzieł
sztuki zgromadzoną w pałacu, tworząc tym
samym jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Wnętrza pałacu, z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym wyposażeniem,
reprezentują trzy epoki stylowe. Najstarsze,
barokowe apartamenty królewskie mieszczą
się w korpusie głównym. Styl wieku XVIII
prezentują wnętrza w skrzydle południowym,
a pomieszczenia urządzone przez Potockich
w XIX w. zajmują skrzydło północne.

Pałac zbudowany w XVII w. Od połowy XVIII
w. stanowił własność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który założył tutaj manufakturę fajansu. Od 1818 r. był rezydencją
Wielkiego Księcia Konstantego, namiestnika
cara w Polsce. W późniejszych latach był siedzibą marszałka Józefa Piłsudskiego, którego
pomnik stoi w pobliżu. W okresie okupacji
hitlerowskiej w Belwederze urzędował niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego
Ludwig Fischer, a po wojnie przywódca PRL
– Bolesław Bierut. W 1989 r. Belweder znów
stał się siedzibą Prezydenta. Początkowo
Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 r. – Lecha
Wałęsy, który później przeniósł się do pałacu
przy Krakowskim Przedmieściu. Obecnie
mieszka tu Prezydent Bronisław Komorowski.

Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej
oraz muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

Pola Wilanowskie, tel. 22 201 97 12
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
www.centrumopatrznosci.pl
www.muzeumjp2.pl
Kościół jest częścią kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zostanie otwarte (2015 r.) muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków (dolna część świątyni) w którym już
są pochowani: poeta ks. Jan Twardowski,
ks. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin
Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie,
Krzysztof Skubiszewski – pierwszy Minister
Spraw Zagranicznych odrodzonej Rzeczpospolitej (1989-1993) oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
W Panteonie znajdują się również relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboliczny
grób bł. Jana Pawła II, który jest wierną repliką grobu w Grotach Watykańskich, gdzie
spoczywa ciało Ojca Świętego.

Warszawa
Trakt Królewski

T

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Kolumna króla Zygmunta III Wazy
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
Kamienica Prażmowskich
Kościół św. Anny (akademicki)
–
Nieopodal:
plac Teatralny
– Teatr Wielki – Opera Narodowa
plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza
Ogród Saski
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Pomnik Adama Mickiewicza
Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca
Pałac Prezydencki
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego
Hotel Le Meridien Bristol
Pomnik Bolesława Prusa
Kościół Opieki św. Józefa (ss. wizytek)
Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warszawski
Pałac Czapskich (Krasińskich) – ASP
Bazylika pw. Świętego Krzyża
NOWY ŚWIAT
Pomnik Mikołaja Kopernika
Pałac Staszica
–
Nieopodal:
Muzeum Fryderyka Chopina
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik
Stadion Narodowy
Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a
Palma na Rondzie de Gaulle’a

Wiertnicza

6 KM – WILANÓW

WILANÓW

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy
Świat” (dawna siedziba KC PZPR)
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Narodowe

rakt Królewski łączy trzy dawne rezydencje królewskie: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Pierwszy odcinek Traktu to odchodzące
od placu Zamkowego Krakowskie Przedmieście – jedna z najładniejszych
i najbardziej eleganckich ulic Warszawy. W letnie weekendy jest ona zamykana dla
samochodów i staje się jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów.
Krakowskie Przedmieście przechodzi w Nowy Świat, przy którym znajduje się
wiele sklepów i restauracji oraz znana cukiernia A. Blikle (Nowy Świat 35), która
mieści się pod tym adresem nieprzerwanie od 1869 roku.
Nieopodal Nowego Światu, przy ul. Tamka 41 we wnętrzu barokowego pałacu
Ostrogskich znajduje się supernowoczesne Muzeum Fryderyka Chopina.
Wzdłuż następnego odcinka Traktu, Alej Ujazdowskich, można podziwiać
pałacyki i wille, wybudowane w XIX wieku przez zamożnych warszawiaków. Dziś
mieszczą się w nich główne ambasady. Aleje Ujazdowskie, prowadzące do Łazienek
Królewskich, można obejrzeć w całości z okien autobusu miejskiego. Linie 180
i 116 dojeżdżają do samego Wilanowa, leżącego na końcu 11-kilometrowego Traktu
Królewskiego.

PLAC TRZECH KRZYŻY
Kościół św. Aleksandra
Figura św. Jana Nepomucena
Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

–

Założony w XVIII w. jako ogród królewski.
W 1727 r. udostępniony mieszkańcom
Warszawy. Jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych publicznych parków w Polsce.
Zdobią go liczne rzeźby, charakterystyczna
fontanna, wodozbiór w kształcie rotundy
oraz zegar słoneczny. Fryderyk Chopin lubił
tu przychodzić z Konstancją Gładkowską –
swoją wielką miłością, której zadedykował
drugą część koncertu f-moll.

pl. Teatralny 1
www.teatrwielki.pl
W Teatrze Wielkim znajduje się największa
scena operowa na świecie, na której wystawiane są dzieła kompozytorów polskich oraz
klasyka światowa. Boczne skrzydło budynku
zajmuje Teatr Narodowy.

Obecnie Zachęta jest najbardziej prestiżową i największą galerią sztuki współczesnej
w Polsce. Z historią samego gmachu wiąże się
wydarzenie z 1922 r., kiedy na schodach galerii zastrzelono zaprzysiężonego 5 dni wcześniej prezydenta Polski Gabriela Narutowicza.

ka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Książę
Poniatowski był bohaterem narodowym
z przełomu XVIII/XIX w. i uczestnikiem wojen
napoleońskich.
Hotel Le Meridien Bristol

pl. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00
www.zacheta.art.pl

Jednego z najwybitniejszych polskich poetów
epoki romantyzmu. Odsłonięty w 1898 r.,
w okresie nasilonej rusyfikacji (czasy zaborów). Pomnik był „bohaterem” wydarzeń
marca 1968 r. To tutaj zorganizowano słynną manifestację w proteście przeciw zdjęciu
z afisza Teatru Narodowego (na polecenie ambasady ZSRR) „Dziadów” Adama Mickiewicza.

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

www.warsawtour.pl

Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Zbudowany w XVII w. dla Karmelitów Bosych. Na tyłach świątyni znajduje się dawny
klasztor zakonników, w którym obecnie mieści się Wyższe Metropolitalne Seminarium
Duchowne.
Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Jeden z największych warszawskich pałaców,
zbudowany w XVII w. Był siedzibą pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepod-

Jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli Warszawy z pocz. XX w. Było to
miejsce wytwornych bali i przyjęć oraz spotkań śmietanki towarzyskiej z kręgu kultury i
sztuki oraz polityki. Swoje atelier miał tu Wojciech Kossak, a z hotelowego balkonu śpiewał Jan Kiepura – światowej sławy tenor.
W 1913 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało w Bristolu bankiet na
cześć dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W hotelu gościli także: marszałek

Plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza

Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej

pl. Zamkowy 4, tel. 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl
Siedziba królów oraz władz Rzeczypospolitej
(od XVI w.). Miejsce uchwalenia Konstytucji 3
Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej
na świecie.
Podczas II wojny światowej Zamek został
całkowicie zburzony – odbudowano go wykorzystując ocalałe fragmenty. Dziś pełni rolę
muzeum. Perełkami zamkowej kolekcji są
oryginalne obrazy Rembrandta oraz prace
Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, którego weduty osiemnastowiecznej Warszawy
były bezcenną pomocą podczas powojennej
odbudowy miasta.
W lipcu na dziedzińcu Zamku Królewskiego
odbywa się festiwal „Ogrody muzyczne”,
prezentujący sfilmowane koncerty, opery
i balety. Natomiast w sierpniowe weekendy,
pieczołowicie odrestaurowane Arkady Kubickiego sąsiadujące z Ogrodami Królewskimi,
zapraszają na cykl imprez muzycznych i plastycznych „Królewskie Arkady Sztuki”.

Kolumna króla Zygmunta III Wazy

Najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie, wzniesiony w 1644 r. z inicjatywy króla
Władysława IV na cześć jego ojca – Zygmunta
III Wazy, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa
do Warszawy.

Plac powstał w 1791 r., jako ogólnodostępny dziedziniec pałacu Saskiego, który został
zburzony podczas II wojny światowej. Obecnie jest to miejsce ważnych uroczystości
państwowych, związanych z historią Polski.
W Święto Niepodległości (11 listopada) na
plac przybywają tłumnie warszawiacy, żeby
uczestniczyć w obchodach, które kończą się
defiladą wojsk w kierunku Muzeum Wojska
Polskiego.
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Pomnik Adama Mickiewicza

Ogród Saski

Plac Teatralny
– Teatr Wielki Opera Narodowa

Park Ujazdowski
Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
Zamek Ujazdowski – CSW
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Park
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich
Kościół św. Anny
Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej, muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nieopodal:

Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – symboliczny grobowiec
dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. Przy Grobie
płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. Stoi tu również krzyż upamiętniający
wizyty świętego Jana Pawła II w Warszawie.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

ALEJE UJAZDOWSKIE

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pałac na Wyspie
Pałac Myślewicki
Teatr na Wyspie (Amfiteatr)
Stara Pomarańczarnia
Biały Domek
Wodozbiór
Nowa Kordegarda
Stara Kordegarda
Podchorążówka
Świątynia Diany
Świątynia Egipska
Nowa Pomarańczarnia
Pomnik króla Jana III Sobieskiego
Pomnik Fryderyka Chopina
Pomnik Henryka Sienkiewicza
Belweder
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Na przykościelnej dzwonnicy znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok
na Starówkę, Krakowskie Przedmieście oraz
panoramę prawobrzeżnej Warszawy. W okresie letnim o godz. 12. odbywają się koncerty
organowe.

bardziej „warszawskiej” powieści – która oddaje sugestywny obraz XIX-wiecznej stolicy.
Kościół Opieki św. Józefa

ul. Krakowskie Przedmieście 34
Zbudowany w XVIII w., do dziś zachował
oryginalne wyposażenie. W czasach młodości
licealnej Chopina odprawiano tutaj msze dla
uczniów i studentów, podczas których Fryderyk grywał na organach. Poznał tu wtedy
swoją miłość – Konstancję Gładkowską, która
śpiewała podczas nabożeństw.
W klasztorze, który przylega do świątyni,
mieszkał i tworzył poeta ks. Jan Twardowski,
który w kościele ss. wizytek głosił niezapomniane kazania.

Kamienica Prażmowskich

Kościół św. Anny

ul. Krakowskie Przedmieście 68
www.swanna.waw.pl
Wzniesiony w XV w. Jeden z najpiękniejszych
kościołów w Polsce i główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To tutaj Jan
Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas swojej
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

Pałac Czapskich/Krasińskich
– Akademia Sztuk Pięknych

ul. Krakowskie Przedmieście 5
chopin.museum/pl
Barokowy pałac zbudowany w XVIII w.
Obecnie jest siedzibą Akademii Sztuk
Pięknych. W lewej oficynie pałacu znajdowało
się ostatnie warszawskie mieszkanie
Fryderyka Chopina.

Jest jednym z najstarszych salonów wystawowych w Polsce. Od początku istnienia Galerii
swoje prace prezentowali tu najwybitniejsi
polscy artyści oraz twórcy światowej sławy,
m.in. Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst,
czy Jean Dubuffe.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Krakowskie Przedmieście 87
Rokokowa kamienica z czasów saskich
(XVII.w.). Obecnie mieści się tu Dom Literatury
a obok w kamienicy Johna pierwsze w Polsce
schody ruchome (1949 r.), dzięki którym można
sprawnie przedostać się z placu Zamkowego na
Trasę W-Z (Wschód – Zachód).

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
www.uw.edu.pl
Pierwszy uniwersytet w Warszawie. Jedna
z największych i najważniejszych polskich
uczelni. Powstał w 1816 r. jako Królewski
Uniwersytet Warszawski. W obecnym kształcie istnieje od 1915 r. Zespół uniwersytecki
składa się z kilku zabytkowych budowli, m.in.
pałacu Kazimierzowskiego, który na pocz.
XIX w. był siedzibą Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał Fryderyk Chopin.
W tym okresie kompozytor wraz z rodziną
mieszkali w oficynie pałacu.

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

WarsawPass – wstęp wolny do topowych warszawskich
atrakcji. Karta do nabycia w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych muzeach i online na stronie
www.warsawpass.com
Karta obowiązuje m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki
Zdjęcia:
B. Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie,
W. Hansen, W. Kryński, A. Książek, F. Kwiatkowski,
K. Naperty, T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl,
B. Skierkowski, S. Szczygieł.
Opracowanie kartograficzne mapy i ikonek
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl”

ległości w 1918 r. W 1989 r. prowadzono tu
obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Od 1994 r.
jest siedzibą Prezydenta RP – rezydowali tu
kolejno: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski.
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

Wykonany według projektu światowej sławy
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Postać księcia wzorowana jest na posągu cesarza Mar-

Polski Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa
Polskiego po odzyskaniu niepodległości w
1918 r., John F. Kennedy, Richard Nixon,
a także Tina Turner i Woody Allen. Dziś Bristol nadal jest luksusowym hotelem i jednym
z piękniejszych budynków na Krakowskim
Przedmieściu.
Pomnik Bolesława Prusa

skwer ks. Jana Twardowskiego
Przedstawia postać czołowego pisarza polskiego pozytywizmu – autora „Lalki” – naj-

Wydanie IV, Warszawa 2014
Egzemplarz bezpłatny

Pomnik kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Ze względu na zasługi dla kraju i kościoła katolickiego – nazywany tak od słów papieża
Jana Pawła II, który powiedział, że „taki prymas jak Wyszyński zdarza się raz na 1000 lat”.

T

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Kolumna króla Zygmunta III Wazy
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
Kamienica Prażmowskich
Kościół św. Anny (akademicki)
–
Nieopodal:
plac Teatralny
– Teatr Wielki – Opera Narodowa
plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza
Ogród Saski
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Pomnik Adama Mickiewicza
Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca
Pałac Prezydencki
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego
Hotel Le Meridien Bristol
Pomnik Bolesława Prusa
Kościół Opieki św. Józefa (ss. wizytek)
Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warszawski
Pałac Czapskich (Krasińskich) – ASP
Bazylika pw. Świętego Krzyża
NOWY ŚWIAT
Pomnik Mikołaja Kopernika
Pałac Staszica
–
Nieopodal:
Muzeum Fryderyka Chopina
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik
Stadion Narodowy
Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a
Palma na Rondzie de Gaulle’a

Wiertnicza

6 KM – WILANÓW

WILANÓW

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy
Świat” (dawna siedziba KC PZPR)
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Narodowe

rakt Królewski łączy trzy dawne rezydencje królewskie: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Pierwszy odcinek Traktu to odchodzące
od placu Zamkowego Krakowskie Przedmieście – jedna z najładniejszych
i najbardziej eleganckich ulic Warszawy. W letnie weekendy jest ona zamykana dla
samochodów i staje się jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów.
Krakowskie Przedmieście przechodzi w Nowy Świat, przy którym znajduje się
wiele sklepów i restauracji oraz znana cukiernia A. Blikle (Nowy Świat 35), która
mieści się pod tym adresem nieprzerwanie od 1869 roku.
Nieopodal Nowego Światu, przy ul. Tamka 41 we wnętrzu barokowego pałacu
Ostrogskich znajduje się supernowoczesne Muzeum Fryderyka Chopina.
Wzdłuż następnego odcinka Traktu, Alej Ujazdowskich, można podziwiać
pałacyki i wille, wybudowane w XIX wieku przez zamożnych warszawiaków. Dziś
mieszczą się w nich główne ambasady. Aleje Ujazdowskie, prowadzące do Łazienek
Królewskich, można obejrzeć w całości z okien autobusu miejskiego. Linie 180
i 116 dojeżdżają do samego Wilanowa, leżącego na końcu 11-kilometrowego Traktu
Królewskiego.

PLAC TRZECH KRZYŻY
Kościół św. Aleksandra
Figura św. Jana Nepomucena
Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

–

Założony w XVIII w. jako ogród królewski.
W 1727 r. udostępniony mieszkańcom
Warszawy. Jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych publicznych parków w Polsce.
Zdobią go liczne rzeźby, charakterystyczna
fontanna, wodozbiór w kształcie rotundy
oraz zegar słoneczny. Fryderyk Chopin lubił
tu przychodzić z Konstancją Gładkowską –
swoją wielką miłością, której zadedykował
drugą część koncertu f-moll.

pl. Teatralny 1
www.teatrwielki.pl
W Teatrze Wielkim znajduje się największa
scena operowa na świecie, na której wystawiane są dzieła kompozytorów polskich oraz
klasyka światowa. Boczne skrzydło budynku
zajmuje Teatr Narodowy.

Obecnie Zachęta jest najbardziej prestiżową i największą galerią sztuki współczesnej
w Polsce. Z historią samego gmachu wiąże się
wydarzenie z 1922 r., kiedy na schodach galerii zastrzelono zaprzysiężonego 5 dni wcześniej prezydenta Polski Gabriela Narutowicza.

ka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Książę
Poniatowski był bohaterem narodowym
z przełomu XVIII/XIX w. i uczestnikiem wojen
napoleońskich.
Hotel Le Meridien Bristol

pl. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00
www.zacheta.art.pl

Jednego z najwybitniejszych polskich poetów
epoki romantyzmu. Odsłonięty w 1898 r.,
w okresie nasilonej rusyfikacji (czasy zaborów). Pomnik był „bohaterem” wydarzeń
marca 1968 r. To tutaj zorganizowano słynną manifestację w proteście przeciw zdjęciu
z afisza Teatru Narodowego (na polecenie ambasady ZSRR) „Dziadów” Adama Mickiewicza.

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

www.warsawtour.pl

Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Zbudowany w XVII w. dla Karmelitów Bosych. Na tyłach świątyni znajduje się dawny
klasztor zakonników, w którym obecnie mieści się Wyższe Metropolitalne Seminarium
Duchowne.
Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Jeden z największych warszawskich pałaców,
zbudowany w XVII w. Był siedzibą pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepod-

Jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli Warszawy z pocz. XX w. Było to
miejsce wytwornych bali i przyjęć oraz spotkań śmietanki towarzyskiej z kręgu kultury i
sztuki oraz polityki. Swoje atelier miał tu Wojciech Kossak, a z hotelowego balkonu śpiewał Jan Kiepura – światowej sławy tenor.
W 1913 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało w Bristolu bankiet na
cześć dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W hotelu gościli także: marszałek

Plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza

Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej

pl. Zamkowy 4, tel. 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl
Siedziba królów oraz władz Rzeczypospolitej
(od XVI w.). Miejsce uchwalenia Konstytucji 3
Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej
na świecie.
Podczas II wojny światowej Zamek został
całkowicie zburzony – odbudowano go wykorzystując ocalałe fragmenty. Dziś pełni rolę
muzeum. Perełkami zamkowej kolekcji są
oryginalne obrazy Rembrandta oraz prace
Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, którego weduty osiemnastowiecznej Warszawy
były bezcenną pomocą podczas powojennej
odbudowy miasta.
W lipcu na dziedzińcu Zamku Królewskiego
odbywa się festiwal „Ogrody muzyczne”,
prezentujący sfilmowane koncerty, opery
i balety. Natomiast w sierpniowe weekendy,
pieczołowicie odrestaurowane Arkady Kubickiego sąsiadujące z Ogrodami Królewskimi,
zapraszają na cykl imprez muzycznych i plastycznych „Królewskie Arkady Sztuki”.

Kolumna króla Zygmunta III Wazy

Najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie, wzniesiony w 1644 r. z inicjatywy króla
Władysława IV na cześć jego ojca – Zygmunta
III Wazy, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa
do Warszawy.

Plac powstał w 1791 r., jako ogólnodostępny dziedziniec pałacu Saskiego, który został
zburzony podczas II wojny światowej. Obecnie jest to miejsce ważnych uroczystości
państwowych, związanych z historią Polski.
W Święto Niepodległości (11 listopada) na
plac przybywają tłumnie warszawiacy, żeby
uczestniczyć w obchodach, które kończą się
defiladą wojsk w kierunku Muzeum Wojska
Polskiego.
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Pomnik Adama Mickiewicza

Ogród Saski

Plac Teatralny
– Teatr Wielki Opera Narodowa

Park Ujazdowski
Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
Zamek Ujazdowski – CSW
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Park
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich
Kościół św. Anny
Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej, muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nieopodal:

Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – symboliczny grobowiec
dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. Przy Grobie
płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. Stoi tu również krzyż upamiętniający
wizyty świętego Jana Pawła II w Warszawie.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

ALEJE UJAZDOWSKIE

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pałac na Wyspie
Pałac Myślewicki
Teatr na Wyspie (Amfiteatr)
Stara Pomarańczarnia
Biały Domek
Wodozbiór
Nowa Kordegarda
Stara Kordegarda
Podchorążówka
Świątynia Diany
Świątynia Egipska
Nowa Pomarańczarnia
Pomnik króla Jana III Sobieskiego
Pomnik Fryderyka Chopina
Pomnik Henryka Sienkiewicza
Belweder
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Na przykościelnej dzwonnicy znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok
na Starówkę, Krakowskie Przedmieście oraz
panoramę prawobrzeżnej Warszawy. W okresie letnim o godz. 12. odbywają się koncerty
organowe.

bardziej „warszawskiej” powieści – która oddaje sugestywny obraz XIX-wiecznej stolicy.
Kościół Opieki św. Józefa

ul. Krakowskie Przedmieście 34
Zbudowany w XVIII w., do dziś zachował
oryginalne wyposażenie. W czasach młodości
licealnej Chopina odprawiano tutaj msze dla
uczniów i studentów, podczas których Fryderyk grywał na organach. Poznał tu wtedy
swoją miłość – Konstancję Gładkowską, która
śpiewała podczas nabożeństw.
W klasztorze, który przylega do świątyni,
mieszkał i tworzył poeta ks. Jan Twardowski,
który w kościele ss. wizytek głosił niezapomniane kazania.

Kamienica Prażmowskich

Kościół św. Anny

ul. Krakowskie Przedmieście 68
www.swanna.waw.pl
Wzniesiony w XV w. Jeden z najpiękniejszych
kościołów w Polsce i główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To tutaj Jan
Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas swojej
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

Pałac Czapskich/Krasińskich
– Akademia Sztuk Pięknych

ul. Krakowskie Przedmieście 5
chopin.museum/pl
Barokowy pałac zbudowany w XVIII w.
Obecnie jest siedzibą Akademii Sztuk
Pięknych. W lewej oficynie pałacu znajdowało
się ostatnie warszawskie mieszkanie
Fryderyka Chopina.

Jest jednym z najstarszych salonów wystawowych w Polsce. Od początku istnienia Galerii
swoje prace prezentowali tu najwybitniejsi
polscy artyści oraz twórcy światowej sławy,
m.in. Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst,
czy Jean Dubuffe.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Krakowskie Przedmieście 87
Rokokowa kamienica z czasów saskich
(XVII.w.). Obecnie mieści się tu Dom Literatury
a obok w kamienicy Johna pierwsze w Polsce
schody ruchome (1949 r.), dzięki którym można
sprawnie przedostać się z placu Zamkowego na
Trasę W-Z (Wschód – Zachód).

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
www.uw.edu.pl
Pierwszy uniwersytet w Warszawie. Jedna
z największych i najważniejszych polskich
uczelni. Powstał w 1816 r. jako Królewski
Uniwersytet Warszawski. W obecnym kształcie istnieje od 1915 r. Zespół uniwersytecki
składa się z kilku zabytkowych budowli, m.in.
pałacu Kazimierzowskiego, który na pocz.
XIX w. był siedzibą Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał Fryderyk Chopin.
W tym okresie kompozytor wraz z rodziną
mieszkali w oficynie pałacu.

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

WarsawPass – wstęp wolny do topowych warszawskich
atrakcji. Karta do nabycia w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych muzeach i online na stronie
www.warsawpass.com
Karta obowiązuje m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki
Zdjęcia:
B. Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie,
W. Hansen, W. Kryński, A. Książek, F. Kwiatkowski,
K. Naperty, T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl,
B. Skierkowski, S. Szczygieł.
Opracowanie kartograficzne mapy i ikonek
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl”

ległości w 1918 r. W 1989 r. prowadzono tu
obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Od 1994 r.
jest siedzibą Prezydenta RP – rezydowali tu
kolejno: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski.
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

Wykonany według projektu światowej sławy
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Postać księcia wzorowana jest na posągu cesarza Mar-

Polski Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa
Polskiego po odzyskaniu niepodległości w
1918 r., John F. Kennedy, Richard Nixon,
a także Tina Turner i Woody Allen. Dziś Bristol nadal jest luksusowym hotelem i jednym
z piękniejszych budynków na Krakowskim
Przedmieściu.
Pomnik Bolesława Prusa

skwer ks. Jana Twardowskiego
Przedstawia postać czołowego pisarza polskiego pozytywizmu – autora „Lalki” – naj-

Wydanie IV, Warszawa 2014
Egzemplarz bezpłatny

Pomnik kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Ze względu na zasługi dla kraju i kościoła katolickiego – nazywany tak od słów papieża
Jana Pawła II, który powiedział, że „taki prymas jak Wyszyński zdarza się raz na 1000 lat”.

T

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Kolumna króla Zygmunta III Wazy
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i św. Józefa Oblubieńca
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–
Nieopodal:
Muzeum Fryderyka Chopina
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Centrum Nauki Kopernik
Stadion Narodowy
Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a
Palma na Rondzie de Gaulle’a

Wiertnicza

6 KM – WILANÓW

WILANÓW

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy
Świat” (dawna siedziba KC PZPR)
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Narodowe

rakt Królewski łączy trzy dawne rezydencje królewskie: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Pierwszy odcinek Traktu to odchodzące
od placu Zamkowego Krakowskie Przedmieście – jedna z najładniejszych
i najbardziej eleganckich ulic Warszawy. W letnie weekendy jest ona zamykana dla
samochodów i staje się jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów.
Krakowskie Przedmieście przechodzi w Nowy Świat, przy którym znajduje się
wiele sklepów i restauracji oraz znana cukiernia A. Blikle (Nowy Świat 35), która
mieści się pod tym adresem nieprzerwanie od 1869 roku.
Nieopodal Nowego Światu, przy ul. Tamka 41 we wnętrzu barokowego pałacu
Ostrogskich znajduje się supernowoczesne Muzeum Fryderyka Chopina.
Wzdłuż następnego odcinka Traktu, Alej Ujazdowskich, można podziwiać
pałacyki i wille, wybudowane w XIX wieku przez zamożnych warszawiaków. Dziś
mieszczą się w nich główne ambasady. Aleje Ujazdowskie, prowadzące do Łazienek
Królewskich, można obejrzeć w całości z okien autobusu miejskiego. Linie 180
i 116 dojeżdżają do samego Wilanowa, leżącego na końcu 11-kilometrowego Traktu
Królewskiego.

PLAC TRZECH KRZYŻY
Kościół św. Aleksandra
Figura św. Jana Nepomucena
Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

–

Założony w XVIII w. jako ogród królewski.
W 1727 r. udostępniony mieszkańcom
Warszawy. Jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych publicznych parków w Polsce.
Zdobią go liczne rzeźby, charakterystyczna
fontanna, wodozbiór w kształcie rotundy
oraz zegar słoneczny. Fryderyk Chopin lubił
tu przychodzić z Konstancją Gładkowską –
swoją wielką miłością, której zadedykował
drugą część koncertu f-moll.

pl. Teatralny 1
www.teatrwielki.pl
W Teatrze Wielkim znajduje się największa
scena operowa na świecie, na której wystawiane są dzieła kompozytorów polskich oraz
klasyka światowa. Boczne skrzydło budynku
zajmuje Teatr Narodowy.

Obecnie Zachęta jest najbardziej prestiżową i największą galerią sztuki współczesnej
w Polsce. Z historią samego gmachu wiąże się
wydarzenie z 1922 r., kiedy na schodach galerii zastrzelono zaprzysiężonego 5 dni wcześniej prezydenta Polski Gabriela Narutowicza.

ka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Książę
Poniatowski był bohaterem narodowym
z przełomu XVIII/XIX w. i uczestnikiem wojen
napoleońskich.
Hotel Le Meridien Bristol

pl. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00
www.zacheta.art.pl

Jednego z najwybitniejszych polskich poetów
epoki romantyzmu. Odsłonięty w 1898 r.,
w okresie nasilonej rusyfikacji (czasy zaborów). Pomnik był „bohaterem” wydarzeń
marca 1968 r. To tutaj zorganizowano słynną manifestację w proteście przeciw zdjęciu
z afisza Teatru Narodowego (na polecenie ambasady ZSRR) „Dziadów” Adama Mickiewicza.

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

www.warsawtour.pl

Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Zbudowany w XVII w. dla Karmelitów Bosych. Na tyłach świątyni znajduje się dawny
klasztor zakonników, w którym obecnie mieści się Wyższe Metropolitalne Seminarium
Duchowne.
Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Jeden z największych warszawskich pałaców,
zbudowany w XVII w. Był siedzibą pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepod-

Jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli Warszawy z pocz. XX w. Było to
miejsce wytwornych bali i przyjęć oraz spotkań śmietanki towarzyskiej z kręgu kultury i
sztuki oraz polityki. Swoje atelier miał tu Wojciech Kossak, a z hotelowego balkonu śpiewał Jan Kiepura – światowej sławy tenor.
W 1913 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało w Bristolu bankiet na
cześć dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W hotelu gościli także: marszałek

Plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza

Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej

pl. Zamkowy 4, tel. 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl
Siedziba królów oraz władz Rzeczypospolitej
(od XVI w.). Miejsce uchwalenia Konstytucji 3
Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej
na świecie.
Podczas II wojny światowej Zamek został
całkowicie zburzony – odbudowano go wykorzystując ocalałe fragmenty. Dziś pełni rolę
muzeum. Perełkami zamkowej kolekcji są
oryginalne obrazy Rembrandta oraz prace
Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, którego weduty osiemnastowiecznej Warszawy
były bezcenną pomocą podczas powojennej
odbudowy miasta.
W lipcu na dziedzińcu Zamku Królewskiego
odbywa się festiwal „Ogrody muzyczne”,
prezentujący sfilmowane koncerty, opery
i balety. Natomiast w sierpniowe weekendy,
pieczołowicie odrestaurowane Arkady Kubickiego sąsiadujące z Ogrodami Królewskimi,
zapraszają na cykl imprez muzycznych i plastycznych „Królewskie Arkady Sztuki”.

Kolumna króla Zygmunta III Wazy

Najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie, wzniesiony w 1644 r. z inicjatywy króla
Władysława IV na cześć jego ojca – Zygmunta
III Wazy, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa
do Warszawy.

Plac powstał w 1791 r., jako ogólnodostępny dziedziniec pałacu Saskiego, który został
zburzony podczas II wojny światowej. Obecnie jest to miejsce ważnych uroczystości
państwowych, związanych z historią Polski.
W Święto Niepodległości (11 listopada) na
plac przybywają tłumnie warszawiacy, żeby
uczestniczyć w obchodach, które kończą się
defiladą wojsk w kierunku Muzeum Wojska
Polskiego.

Warszawska
Informacja
Turystyczna
info@warsawtour.pl
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Pomnik Adama Mickiewicza

Ogród Saski

Plac Teatralny
– Teatr Wielki Opera Narodowa

Park Ujazdowski
Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
Zamek Ujazdowski – CSW
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Park
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich
Kościół św. Anny
Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej, muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nieopodal:

Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – symboliczny grobowiec
dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. Przy Grobie
płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. Stoi tu również krzyż upamiętniający
wizyty świętego Jana Pawła II w Warszawie.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

ALEJE UJAZDOWSKIE

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pałac na Wyspie
Pałac Myślewicki
Teatr na Wyspie (Amfiteatr)
Stara Pomarańczarnia
Biały Domek
Wodozbiór
Nowa Kordegarda
Stara Kordegarda
Podchorążówka
Świątynia Diany
Świątynia Egipska
Nowa Pomarańczarnia
Pomnik króla Jana III Sobieskiego
Pomnik Fryderyka Chopina
Pomnik Henryka Sienkiewicza
Belweder
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Na przykościelnej dzwonnicy znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok
na Starówkę, Krakowskie Przedmieście oraz
panoramę prawobrzeżnej Warszawy. W okresie letnim o godz. 12. odbywają się koncerty
organowe.

bardziej „warszawskiej” powieści – która oddaje sugestywny obraz XIX-wiecznej stolicy.
Kościół Opieki św. Józefa

ul. Krakowskie Przedmieście 34
Zbudowany w XVIII w., do dziś zachował
oryginalne wyposażenie. W czasach młodości
licealnej Chopina odprawiano tutaj msze dla
uczniów i studentów, podczas których Fryderyk grywał na organach. Poznał tu wtedy
swoją miłość – Konstancję Gładkowską, która
śpiewała podczas nabożeństw.
W klasztorze, który przylega do świątyni,
mieszkał i tworzył poeta ks. Jan Twardowski,
który w kościele ss. wizytek głosił niezapomniane kazania.

Kamienica Prażmowskich

Kościół św. Anny

ul. Krakowskie Przedmieście 68
www.swanna.waw.pl
Wzniesiony w XV w. Jeden z najpiękniejszych
kościołów w Polsce i główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To tutaj Jan
Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas swojej
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

Pałac Czapskich/Krasińskich
– Akademia Sztuk Pięknych

ul. Krakowskie Przedmieście 5
chopin.museum/pl
Barokowy pałac zbudowany w XVIII w.
Obecnie jest siedzibą Akademii Sztuk
Pięknych. W lewej oficynie pałacu znajdowało
się ostatnie warszawskie mieszkanie
Fryderyka Chopina.

Jest jednym z najstarszych salonów wystawowych w Polsce. Od początku istnienia Galerii
swoje prace prezentowali tu najwybitniejsi
polscy artyści oraz twórcy światowej sławy,
m.in. Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst,
czy Jean Dubuffe.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Krakowskie Przedmieście 87
Rokokowa kamienica z czasów saskich
(XVII.w.). Obecnie mieści się tu Dom Literatury
a obok w kamienicy Johna pierwsze w Polsce
schody ruchome (1949 r.), dzięki którym można
sprawnie przedostać się z placu Zamkowego na
Trasę W-Z (Wschód – Zachód).

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
www.uw.edu.pl
Pierwszy uniwersytet w Warszawie. Jedna
z największych i najważniejszych polskich
uczelni. Powstał w 1816 r. jako Królewski
Uniwersytet Warszawski. W obecnym kształcie istnieje od 1915 r. Zespół uniwersytecki
składa się z kilku zabytkowych budowli, m.in.
pałacu Kazimierzowskiego, który na pocz.
XIX w. był siedzibą Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał Fryderyk Chopin.
W tym okresie kompozytor wraz z rodziną
mieszkali w oficynie pałacu.

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

WarsawPass – wstęp wolny do topowych warszawskich
atrakcji. Karta do nabycia w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych muzeach i online na stronie
www.warsawpass.com
Karta obowiązuje m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki
Zdjęcia:
B. Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie,
W. Hansen, W. Kryński, A. Książek, F. Kwiatkowski,
K. Naperty, T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl,
B. Skierkowski, S. Szczygieł.
Opracowanie kartograficzne mapy i ikonek
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl”

ległości w 1918 r. W 1989 r. prowadzono tu
obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Od 1994 r.
jest siedzibą Prezydenta RP – rezydowali tu
kolejno: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski.
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

Wykonany według projektu światowej sławy
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Postać księcia wzorowana jest na posągu cesarza Mar-

Polski Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa
Polskiego po odzyskaniu niepodległości w
1918 r., John F. Kennedy, Richard Nixon,
a także Tina Turner i Woody Allen. Dziś Bristol nadal jest luksusowym hotelem i jednym
z piękniejszych budynków na Krakowskim
Przedmieściu.
Pomnik Bolesława Prusa

skwer ks. Jana Twardowskiego
Przedstawia postać czołowego pisarza polskiego pozytywizmu – autora „Lalki” – naj-

Wydanie IV, Warszawa 2014
Egzemplarz bezpłatny

Pomnik kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Ze względu na zasługi dla kraju i kościoła katolickiego – nazywany tak od słów papieża
Jana Pawła II, który powiedział, że „taki prymas jak Wyszyński zdarza się raz na 1000 lat”.
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rakt Królewski łączy trzy dawne rezydencje królewskie: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Pierwszy odcinek Traktu to odchodzące
od placu Zamkowego Krakowskie Przedmieście – jedna z najładniejszych
i najbardziej eleganckich ulic Warszawy. W letnie weekendy jest ona zamykana dla
samochodów i staje się jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów.
Krakowskie Przedmieście przechodzi w Nowy Świat, przy którym znajduje się
wiele sklepów i restauracji oraz znana cukiernia A. Blikle (Nowy Świat 35), która
mieści się pod tym adresem nieprzerwanie od 1869 roku.
Nieopodal Nowego Światu, przy ul. Tamka 41 we wnętrzu barokowego pałacu
Ostrogskich znajduje się supernowoczesne Muzeum Fryderyka Chopina.
Wzdłuż następnego odcinka Traktu, Alej Ujazdowskich, można podziwiać
pałacyki i wille, wybudowane w XIX wieku przez zamożnych warszawiaków. Dziś
mieszczą się w nich główne ambasady. Aleje Ujazdowskie, prowadzące do Łazienek
Królewskich, można obejrzeć w całości z okien autobusu miejskiego. Linie 180
i 116 dojeżdżają do samego Wilanowa, leżącego na końcu 11-kilometrowego Traktu
Królewskiego.

PLAC TRZECH KRZYŻY
Kościół św. Aleksandra
Figura św. Jana Nepomucena
Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

–

Założony w XVIII w. jako ogród królewski.
W 1727 r. udostępniony mieszkańcom
Warszawy. Jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych publicznych parków w Polsce.
Zdobią go liczne rzeźby, charakterystyczna
fontanna, wodozbiór w kształcie rotundy
oraz zegar słoneczny. Fryderyk Chopin lubił
tu przychodzić z Konstancją Gładkowską –
swoją wielką miłością, której zadedykował
drugą część koncertu f-moll.

pl. Teatralny 1
www.teatrwielki.pl
W Teatrze Wielkim znajduje się największa
scena operowa na świecie, na której wystawiane są dzieła kompozytorów polskich oraz
klasyka światowa. Boczne skrzydło budynku
zajmuje Teatr Narodowy.

Obecnie Zachęta jest najbardziej prestiżową i największą galerią sztuki współczesnej
w Polsce. Z historią samego gmachu wiąże się
wydarzenie z 1922 r., kiedy na schodach galerii zastrzelono zaprzysiężonego 5 dni wcześniej prezydenta Polski Gabriela Narutowicza.

ka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Książę
Poniatowski był bohaterem narodowym
z przełomu XVIII/XIX w. i uczestnikiem wojen
napoleońskich.
Hotel Le Meridien Bristol

pl. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00
www.zacheta.art.pl

Jednego z najwybitniejszych polskich poetów
epoki romantyzmu. Odsłonięty w 1898 r.,
w okresie nasilonej rusyfikacji (czasy zaborów). Pomnik był „bohaterem” wydarzeń
marca 1968 r. To tutaj zorganizowano słynną manifestację w proteście przeciw zdjęciu
z afisza Teatru Narodowego (na polecenie ambasady ZSRR) „Dziadów” Adama Mickiewicza.

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

www.warsawtour.pl

Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Zbudowany w XVII w. dla Karmelitów Bosych. Na tyłach świątyni znajduje się dawny
klasztor zakonników, w którym obecnie mieści się Wyższe Metropolitalne Seminarium
Duchowne.
Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Jeden z największych warszawskich pałaców,
zbudowany w XVII w. Był siedzibą pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepod-

Jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli Warszawy z pocz. XX w. Było to
miejsce wytwornych bali i przyjęć oraz spotkań śmietanki towarzyskiej z kręgu kultury i
sztuki oraz polityki. Swoje atelier miał tu Wojciech Kossak, a z hotelowego balkonu śpiewał Jan Kiepura – światowej sławy tenor.
W 1913 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało w Bristolu bankiet na
cześć dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W hotelu gościli także: marszałek

Plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza

Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej

pl. Zamkowy 4, tel. 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl
Siedziba królów oraz władz Rzeczypospolitej
(od XVI w.). Miejsce uchwalenia Konstytucji 3
Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej
na świecie.
Podczas II wojny światowej Zamek został
całkowicie zburzony – odbudowano go wykorzystując ocalałe fragmenty. Dziś pełni rolę
muzeum. Perełkami zamkowej kolekcji są
oryginalne obrazy Rembrandta oraz prace
Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, którego weduty osiemnastowiecznej Warszawy
były bezcenną pomocą podczas powojennej
odbudowy miasta.
W lipcu na dziedzińcu Zamku Królewskiego
odbywa się festiwal „Ogrody muzyczne”,
prezentujący sfilmowane koncerty, opery
i balety. Natomiast w sierpniowe weekendy,
pieczołowicie odrestaurowane Arkady Kubickiego sąsiadujące z Ogrodami Królewskimi,
zapraszają na cykl imprez muzycznych i plastycznych „Królewskie Arkady Sztuki”.

Kolumna króla Zygmunta III Wazy

Najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie, wzniesiony w 1644 r. z inicjatywy króla
Władysława IV na cześć jego ojca – Zygmunta
III Wazy, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa
do Warszawy.

Plac powstał w 1791 r., jako ogólnodostępny dziedziniec pałacu Saskiego, który został
zburzony podczas II wojny światowej. Obecnie jest to miejsce ważnych uroczystości
państwowych, związanych z historią Polski.
W Święto Niepodległości (11 listopada) na
plac przybywają tłumnie warszawiacy, żeby
uczestniczyć w obchodach, które kończą się
defiladą wojsk w kierunku Muzeum Wojska
Polskiego.
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Pomnik Adama Mickiewicza

Ogród Saski

Plac Teatralny
– Teatr Wielki Opera Narodowa

Park Ujazdowski
Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
Zamek Ujazdowski – CSW
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Park
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich
Kościół św. Anny
Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej, muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nieopodal:

Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – symboliczny grobowiec
dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. Przy Grobie
płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. Stoi tu również krzyż upamiętniający
wizyty świętego Jana Pawła II w Warszawie.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

ALEJE UJAZDOWSKIE

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pałac na Wyspie
Pałac Myślewicki
Teatr na Wyspie (Amfiteatr)
Stara Pomarańczarnia
Biały Domek
Wodozbiór
Nowa Kordegarda
Stara Kordegarda
Podchorążówka
Świątynia Diany
Świątynia Egipska
Nowa Pomarańczarnia
Pomnik króla Jana III Sobieskiego
Pomnik Fryderyka Chopina
Pomnik Henryka Sienkiewicza
Belweder
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Na przykościelnej dzwonnicy znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok
na Starówkę, Krakowskie Przedmieście oraz
panoramę prawobrzeżnej Warszawy. W okresie letnim o godz. 12. odbywają się koncerty
organowe.

bardziej „warszawskiej” powieści – która oddaje sugestywny obraz XIX-wiecznej stolicy.
Kościół Opieki św. Józefa

ul. Krakowskie Przedmieście 34
Zbudowany w XVIII w., do dziś zachował
oryginalne wyposażenie. W czasach młodości
licealnej Chopina odprawiano tutaj msze dla
uczniów i studentów, podczas których Fryderyk grywał na organach. Poznał tu wtedy
swoją miłość – Konstancję Gładkowską, która
śpiewała podczas nabożeństw.
W klasztorze, który przylega do świątyni,
mieszkał i tworzył poeta ks. Jan Twardowski,
który w kościele ss. wizytek głosił niezapomniane kazania.

Kamienica Prażmowskich

Kościół św. Anny

ul. Krakowskie Przedmieście 68
www.swanna.waw.pl
Wzniesiony w XV w. Jeden z najpiękniejszych
kościołów w Polsce i główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To tutaj Jan
Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas swojej
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

Pałac Czapskich/Krasińskich
– Akademia Sztuk Pięknych

ul. Krakowskie Przedmieście 5
chopin.museum/pl
Barokowy pałac zbudowany w XVIII w.
Obecnie jest siedzibą Akademii Sztuk
Pięknych. W lewej oficynie pałacu znajdowało
się ostatnie warszawskie mieszkanie
Fryderyka Chopina.

Jest jednym z najstarszych salonów wystawowych w Polsce. Od początku istnienia Galerii
swoje prace prezentowali tu najwybitniejsi
polscy artyści oraz twórcy światowej sławy,
m.in. Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst,
czy Jean Dubuffe.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Krakowskie Przedmieście 87
Rokokowa kamienica z czasów saskich
(XVII.w.). Obecnie mieści się tu Dom Literatury
a obok w kamienicy Johna pierwsze w Polsce
schody ruchome (1949 r.), dzięki którym można
sprawnie przedostać się z placu Zamkowego na
Trasę W-Z (Wschód – Zachód).

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
www.uw.edu.pl
Pierwszy uniwersytet w Warszawie. Jedna
z największych i najważniejszych polskich
uczelni. Powstał w 1816 r. jako Królewski
Uniwersytet Warszawski. W obecnym kształcie istnieje od 1915 r. Zespół uniwersytecki
składa się z kilku zabytkowych budowli, m.in.
pałacu Kazimierzowskiego, który na pocz.
XIX w. był siedzibą Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał Fryderyk Chopin.
W tym okresie kompozytor wraz z rodziną
mieszkali w oficynie pałacu.

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

WarsawPass – wstęp wolny do topowych warszawskich
atrakcji. Karta do nabycia w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych muzeach i online na stronie
www.warsawpass.com
Karta obowiązuje m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki
Zdjęcia:
B. Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie,
W. Hansen, W. Kryński, A. Książek, F. Kwiatkowski,
K. Naperty, T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl,
B. Skierkowski, S. Szczygieł.
Opracowanie kartograficzne mapy i ikonek
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl”

ległości w 1918 r. W 1989 r. prowadzono tu
obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Od 1994 r.
jest siedzibą Prezydenta RP – rezydowali tu
kolejno: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski.
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

Wykonany według projektu światowej sławy
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Postać księcia wzorowana jest na posągu cesarza Mar-

Polski Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa
Polskiego po odzyskaniu niepodległości w
1918 r., John F. Kennedy, Richard Nixon,
a także Tina Turner i Woody Allen. Dziś Bristol nadal jest luksusowym hotelem i jednym
z piękniejszych budynków na Krakowskim
Przedmieściu.
Pomnik Bolesława Prusa

skwer ks. Jana Twardowskiego
Przedstawia postać czołowego pisarza polskiego pozytywizmu – autora „Lalki” – naj-

Wydanie IV, Warszawa 2014
Egzemplarz bezpłatny

Pomnik kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Ze względu na zasługi dla kraju i kościoła katolickiego – nazywany tak od słów papieża
Jana Pawła II, który powiedział, że „taki prymas jak Wyszyński zdarza się raz na 1000 lat”.

T

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Kolumna króla Zygmunta III Wazy
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
Kamienica Prażmowskich
Kościół św. Anny (akademicki)
–
Nieopodal:
plac Teatralny
– Teatr Wielki – Opera Narodowa
plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza
Ogród Saski
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Pomnik Adama Mickiewicza
Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca
Pałac Prezydencki
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego
Hotel Le Meridien Bristol
Pomnik Bolesława Prusa
Kościół Opieki św. Józefa (ss. wizytek)
Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warszawski
Pałac Czapskich (Krasińskich) – ASP
Bazylika pw. Świętego Krzyża
NOWY ŚWIAT
Pomnik Mikołaja Kopernika
Pałac Staszica
–
Nieopodal:
Muzeum Fryderyka Chopina
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik
Stadion Narodowy
Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a
Palma na Rondzie de Gaulle’a

Wiertnicza

6 KM – WILANÓW

WILANÓW

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy
Świat” (dawna siedziba KC PZPR)
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Narodowe

rakt Królewski łączy trzy dawne rezydencje królewskie: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Pierwszy odcinek Traktu to odchodzące
od placu Zamkowego Krakowskie Przedmieście – jedna z najładniejszych
i najbardziej eleganckich ulic Warszawy. W letnie weekendy jest ona zamykana dla
samochodów i staje się jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów.
Krakowskie Przedmieście przechodzi w Nowy Świat, przy którym znajduje się
wiele sklepów i restauracji oraz znana cukiernia A. Blikle (Nowy Świat 35), która
mieści się pod tym adresem nieprzerwanie od 1869 roku.
Nieopodal Nowego Światu, przy ul. Tamka 41 we wnętrzu barokowego pałacu
Ostrogskich znajduje się supernowoczesne Muzeum Fryderyka Chopina.
Wzdłuż następnego odcinka Traktu, Alej Ujazdowskich, można podziwiać
pałacyki i wille, wybudowane w XIX wieku przez zamożnych warszawiaków. Dziś
mieszczą się w nich główne ambasady. Aleje Ujazdowskie, prowadzące do Łazienek
Królewskich, można obejrzeć w całości z okien autobusu miejskiego. Linie 180
i 116 dojeżdżają do samego Wilanowa, leżącego na końcu 11-kilometrowego Traktu
Królewskiego.

PLAC TRZECH KRZYŻY
Kościół św. Aleksandra
Figura św. Jana Nepomucena
Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

–

Założony w XVIII w. jako ogród królewski.
W 1727 r. udostępniony mieszkańcom
Warszawy. Jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych publicznych parków w Polsce.
Zdobią go liczne rzeźby, charakterystyczna
fontanna, wodozbiór w kształcie rotundy
oraz zegar słoneczny. Fryderyk Chopin lubił
tu przychodzić z Konstancją Gładkowską –
swoją wielką miłością, której zadedykował
drugą część koncertu f-moll.

pl. Teatralny 1
www.teatrwielki.pl
W Teatrze Wielkim znajduje się największa
scena operowa na świecie, na której wystawiane są dzieła kompozytorów polskich oraz
klasyka światowa. Boczne skrzydło budynku
zajmuje Teatr Narodowy.

Obecnie Zachęta jest najbardziej prestiżową i największą galerią sztuki współczesnej
w Polsce. Z historią samego gmachu wiąże się
wydarzenie z 1922 r., kiedy na schodach galerii zastrzelono zaprzysiężonego 5 dni wcześniej prezydenta Polski Gabriela Narutowicza.

ka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Książę
Poniatowski był bohaterem narodowym
z przełomu XVIII/XIX w. i uczestnikiem wojen
napoleońskich.
Hotel Le Meridien Bristol

pl. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00
www.zacheta.art.pl

Jednego z najwybitniejszych polskich poetów
epoki romantyzmu. Odsłonięty w 1898 r.,
w okresie nasilonej rusyfikacji (czasy zaborów). Pomnik był „bohaterem” wydarzeń
marca 1968 r. To tutaj zorganizowano słynną manifestację w proteście przeciw zdjęciu
z afisza Teatru Narodowego (na polecenie ambasady ZSRR) „Dziadów” Adama Mickiewicza.

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy
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Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Zbudowany w XVII w. dla Karmelitów Bosych. Na tyłach świątyni znajduje się dawny
klasztor zakonników, w którym obecnie mieści się Wyższe Metropolitalne Seminarium
Duchowne.
Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Jeden z największych warszawskich pałaców,
zbudowany w XVII w. Był siedzibą pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepod-

Jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli Warszawy z pocz. XX w. Było to
miejsce wytwornych bali i przyjęć oraz spotkań śmietanki towarzyskiej z kręgu kultury i
sztuki oraz polityki. Swoje atelier miał tu Wojciech Kossak, a z hotelowego balkonu śpiewał Jan Kiepura – światowej sławy tenor.
W 1913 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało w Bristolu bankiet na
cześć dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W hotelu gościli także: marszałek

Plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza

Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej

pl. Zamkowy 4, tel. 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl
Siedziba królów oraz władz Rzeczypospolitej
(od XVI w.). Miejsce uchwalenia Konstytucji 3
Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej
na świecie.
Podczas II wojny światowej Zamek został
całkowicie zburzony – odbudowano go wykorzystując ocalałe fragmenty. Dziś pełni rolę
muzeum. Perełkami zamkowej kolekcji są
oryginalne obrazy Rembrandta oraz prace
Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, którego weduty osiemnastowiecznej Warszawy
były bezcenną pomocą podczas powojennej
odbudowy miasta.
W lipcu na dziedzińcu Zamku Królewskiego
odbywa się festiwal „Ogrody muzyczne”,
prezentujący sfilmowane koncerty, opery
i balety. Natomiast w sierpniowe weekendy,
pieczołowicie odrestaurowane Arkady Kubickiego sąsiadujące z Ogrodami Królewskimi,
zapraszają na cykl imprez muzycznych i plastycznych „Królewskie Arkady Sztuki”.

Kolumna króla Zygmunta III Wazy

Najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie, wzniesiony w 1644 r. z inicjatywy króla
Władysława IV na cześć jego ojca – Zygmunta
III Wazy, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa
do Warszawy.

Plac powstał w 1791 r., jako ogólnodostępny dziedziniec pałacu Saskiego, który został
zburzony podczas II wojny światowej. Obecnie jest to miejsce ważnych uroczystości
państwowych, związanych z historią Polski.
W Święto Niepodległości (11 listopada) na
plac przybywają tłumnie warszawiacy, żeby
uczestniczyć w obchodach, które kończą się
defiladą wojsk w kierunku Muzeum Wojska
Polskiego.
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Pomnik Adama Mickiewicza

Ogród Saski

Plac Teatralny
– Teatr Wielki Opera Narodowa

Park Ujazdowski
Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
Zamek Ujazdowski – CSW
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Park
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich
Kościół św. Anny
Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej, muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nieopodal:

Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – symboliczny grobowiec
dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. Przy Grobie
płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. Stoi tu również krzyż upamiętniający
wizyty świętego Jana Pawła II w Warszawie.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

ALEJE UJAZDOWSKIE

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pałac na Wyspie
Pałac Myślewicki
Teatr na Wyspie (Amfiteatr)
Stara Pomarańczarnia
Biały Domek
Wodozbiór
Nowa Kordegarda
Stara Kordegarda
Podchorążówka
Świątynia Diany
Świątynia Egipska
Nowa Pomarańczarnia
Pomnik króla Jana III Sobieskiego
Pomnik Fryderyka Chopina
Pomnik Henryka Sienkiewicza
Belweder
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Na przykościelnej dzwonnicy znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok
na Starówkę, Krakowskie Przedmieście oraz
panoramę prawobrzeżnej Warszawy. W okresie letnim o godz. 12. odbywają się koncerty
organowe.

bardziej „warszawskiej” powieści – która oddaje sugestywny obraz XIX-wiecznej stolicy.
Kościół Opieki św. Józefa

ul. Krakowskie Przedmieście 34
Zbudowany w XVIII w., do dziś zachował
oryginalne wyposażenie. W czasach młodości
licealnej Chopina odprawiano tutaj msze dla
uczniów i studentów, podczas których Fryderyk grywał na organach. Poznał tu wtedy
swoją miłość – Konstancję Gładkowską, która
śpiewała podczas nabożeństw.
W klasztorze, który przylega do świątyni,
mieszkał i tworzył poeta ks. Jan Twardowski,
który w kościele ss. wizytek głosił niezapomniane kazania.

Kamienica Prażmowskich

Kościół św. Anny

ul. Krakowskie Przedmieście 68
www.swanna.waw.pl
Wzniesiony w XV w. Jeden z najpiękniejszych
kościołów w Polsce i główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To tutaj Jan
Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas swojej
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

Pałac Czapskich/Krasińskich
– Akademia Sztuk Pięknych

ul. Krakowskie Przedmieście 5
chopin.museum/pl
Barokowy pałac zbudowany w XVIII w.
Obecnie jest siedzibą Akademii Sztuk
Pięknych. W lewej oficynie pałacu znajdowało
się ostatnie warszawskie mieszkanie
Fryderyka Chopina.

Jest jednym z najstarszych salonów wystawowych w Polsce. Od początku istnienia Galerii
swoje prace prezentowali tu najwybitniejsi
polscy artyści oraz twórcy światowej sławy,
m.in. Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst,
czy Jean Dubuffe.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Krakowskie Przedmieście 87
Rokokowa kamienica z czasów saskich
(XVII.w.). Obecnie mieści się tu Dom Literatury
a obok w kamienicy Johna pierwsze w Polsce
schody ruchome (1949 r.), dzięki którym można
sprawnie przedostać się z placu Zamkowego na
Trasę W-Z (Wschód – Zachód).

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
www.uw.edu.pl
Pierwszy uniwersytet w Warszawie. Jedna
z największych i najważniejszych polskich
uczelni. Powstał w 1816 r. jako Królewski
Uniwersytet Warszawski. W obecnym kształcie istnieje od 1915 r. Zespół uniwersytecki
składa się z kilku zabytkowych budowli, m.in.
pałacu Kazimierzowskiego, który na pocz.
XIX w. był siedzibą Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał Fryderyk Chopin.
W tym okresie kompozytor wraz z rodziną
mieszkali w oficynie pałacu.

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

WarsawPass – wstęp wolny do topowych warszawskich
atrakcji. Karta do nabycia w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych muzeach i online na stronie
www.warsawpass.com
Karta obowiązuje m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki
Zdjęcia:
B. Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie,
W. Hansen, W. Kryński, A. Książek, F. Kwiatkowski,
K. Naperty, T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl,
B. Skierkowski, S. Szczygieł.
Opracowanie kartograficzne mapy i ikonek
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl”

ległości w 1918 r. W 1989 r. prowadzono tu
obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Od 1994 r.
jest siedzibą Prezydenta RP – rezydowali tu
kolejno: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski.
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

Wykonany według projektu światowej sławy
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Postać księcia wzorowana jest na posągu cesarza Mar-

Polski Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa
Polskiego po odzyskaniu niepodległości w
1918 r., John F. Kennedy, Richard Nixon,
a także Tina Turner i Woody Allen. Dziś Bristol nadal jest luksusowym hotelem i jednym
z piękniejszych budynków na Krakowskim
Przedmieściu.
Pomnik Bolesława Prusa

skwer ks. Jana Twardowskiego
Przedstawia postać czołowego pisarza polskiego pozytywizmu – autora „Lalki” – naj-

Wydanie IV, Warszawa 2014
Egzemplarz bezpłatny

Pomnik kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Ze względu na zasługi dla kraju i kościoła katolickiego – nazywany tak od słów papieża
Jana Pawła II, który powiedział, że „taki prymas jak Wyszyński zdarza się raz na 1000 lat”.

T

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Kolumna króla Zygmunta III Wazy
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
Kamienica Prażmowskich
Kościół św. Anny (akademicki)
–
Nieopodal:
plac Teatralny
– Teatr Wielki – Opera Narodowa
plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza
Ogród Saski
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Pomnik Adama Mickiewicza
Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca
Pałac Prezydencki
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego
Hotel Le Meridien Bristol
Pomnik Bolesława Prusa
Kościół Opieki św. Józefa (ss. wizytek)
Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warszawski
Pałac Czapskich (Krasińskich) – ASP
Bazylika pw. Świętego Krzyża
NOWY ŚWIAT
Pomnik Mikołaja Kopernika
Pałac Staszica
–
Nieopodal:
Muzeum Fryderyka Chopina
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik
Stadion Narodowy
Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a
Palma na Rondzie de Gaulle’a

Wiertnicza

6 KM – WILANÓW

WILANÓW

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy
Świat” (dawna siedziba KC PZPR)
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Narodowe

rakt Królewski łączy trzy dawne rezydencje królewskie: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Pierwszy odcinek Traktu to odchodzące
od placu Zamkowego Krakowskie Przedmieście – jedna z najładniejszych
i najbardziej eleganckich ulic Warszawy. W letnie weekendy jest ona zamykana dla
samochodów i staje się jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów.
Krakowskie Przedmieście przechodzi w Nowy Świat, przy którym znajduje się
wiele sklepów i restauracji oraz znana cukiernia A. Blikle (Nowy Świat 35), która
mieści się pod tym adresem nieprzerwanie od 1869 roku.
Nieopodal Nowego Światu, przy ul. Tamka 41 we wnętrzu barokowego pałacu
Ostrogskich znajduje się supernowoczesne Muzeum Fryderyka Chopina.
Wzdłuż następnego odcinka Traktu, Alej Ujazdowskich, można podziwiać
pałacyki i wille, wybudowane w XIX wieku przez zamożnych warszawiaków. Dziś
mieszczą się w nich główne ambasady. Aleje Ujazdowskie, prowadzące do Łazienek
Królewskich, można obejrzeć w całości z okien autobusu miejskiego. Linie 180
i 116 dojeżdżają do samego Wilanowa, leżącego na końcu 11-kilometrowego Traktu
Królewskiego.

PLAC TRZECH KRZYŻY
Kościół św. Aleksandra
Figura św. Jana Nepomucena
Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

–

Założony w XVIII w. jako ogród królewski.
W 1727 r. udostępniony mieszkańcom
Warszawy. Jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych publicznych parków w Polsce.
Zdobią go liczne rzeźby, charakterystyczna
fontanna, wodozbiór w kształcie rotundy
oraz zegar słoneczny. Fryderyk Chopin lubił
tu przychodzić z Konstancją Gładkowską –
swoją wielką miłością, której zadedykował
drugą część koncertu f-moll.

pl. Teatralny 1
www.teatrwielki.pl
W Teatrze Wielkim znajduje się największa
scena operowa na świecie, na której wystawiane są dzieła kompozytorów polskich oraz
klasyka światowa. Boczne skrzydło budynku
zajmuje Teatr Narodowy.

Obecnie Zachęta jest najbardziej prestiżową i największą galerią sztuki współczesnej
w Polsce. Z historią samego gmachu wiąże się
wydarzenie z 1922 r., kiedy na schodach galerii zastrzelono zaprzysiężonego 5 dni wcześniej prezydenta Polski Gabriela Narutowicza.

ka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Książę
Poniatowski był bohaterem narodowym
z przełomu XVIII/XIX w. i uczestnikiem wojen
napoleońskich.
Hotel Le Meridien Bristol

pl. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00
www.zacheta.art.pl

Jednego z najwybitniejszych polskich poetów
epoki romantyzmu. Odsłonięty w 1898 r.,
w okresie nasilonej rusyfikacji (czasy zaborów). Pomnik był „bohaterem” wydarzeń
marca 1968 r. To tutaj zorganizowano słynną manifestację w proteście przeciw zdjęciu
z afisza Teatru Narodowego (na polecenie ambasady ZSRR) „Dziadów” Adama Mickiewicza.

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

www.warsawtour.pl

Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Zbudowany w XVII w. dla Karmelitów Bosych. Na tyłach świątyni znajduje się dawny
klasztor zakonników, w którym obecnie mieści się Wyższe Metropolitalne Seminarium
Duchowne.
Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Jeden z największych warszawskich pałaców,
zbudowany w XVII w. Był siedzibą pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepod-

Jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli Warszawy z pocz. XX w. Było to
miejsce wytwornych bali i przyjęć oraz spotkań śmietanki towarzyskiej z kręgu kultury i
sztuki oraz polityki. Swoje atelier miał tu Wojciech Kossak, a z hotelowego balkonu śpiewał Jan Kiepura – światowej sławy tenor.
W 1913 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało w Bristolu bankiet na
cześć dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W hotelu gościli także: marszałek

Plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza

Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej

pl. Zamkowy 4, tel. 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl
Siedziba królów oraz władz Rzeczypospolitej
(od XVI w.). Miejsce uchwalenia Konstytucji 3
Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej
na świecie.
Podczas II wojny światowej Zamek został
całkowicie zburzony – odbudowano go wykorzystując ocalałe fragmenty. Dziś pełni rolę
muzeum. Perełkami zamkowej kolekcji są
oryginalne obrazy Rembrandta oraz prace
Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, którego weduty osiemnastowiecznej Warszawy
były bezcenną pomocą podczas powojennej
odbudowy miasta.
W lipcu na dziedzińcu Zamku Królewskiego
odbywa się festiwal „Ogrody muzyczne”,
prezentujący sfilmowane koncerty, opery
i balety. Natomiast w sierpniowe weekendy,
pieczołowicie odrestaurowane Arkady Kubickiego sąsiadujące z Ogrodami Królewskimi,
zapraszają na cykl imprez muzycznych i plastycznych „Królewskie Arkady Sztuki”.

Kolumna króla Zygmunta III Wazy

Najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie, wzniesiony w 1644 r. z inicjatywy króla
Władysława IV na cześć jego ojca – Zygmunta
III Wazy, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa
do Warszawy.

Plac powstał w 1791 r., jako ogólnodostępny dziedziniec pałacu Saskiego, który został
zburzony podczas II wojny światowej. Obecnie jest to miejsce ważnych uroczystości
państwowych, związanych z historią Polski.
W Święto Niepodległości (11 listopada) na
plac przybywają tłumnie warszawiacy, żeby
uczestniczyć w obchodach, które kończą się
defiladą wojsk w kierunku Muzeum Wojska
Polskiego.

Warszawska
Informacja
Turystyczna
info@warsawtour.pl
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Pomnik Adama Mickiewicza

Ogród Saski

Plac Teatralny
– Teatr Wielki Opera Narodowa

Park Ujazdowski
Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
Zamek Ujazdowski – CSW
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Park
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich
Kościół św. Anny
Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej, muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nieopodal:

Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – symboliczny grobowiec
dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. Przy Grobie
płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. Stoi tu również krzyż upamiętniający
wizyty świętego Jana Pawła II w Warszawie.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

ALEJE UJAZDOWSKIE

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pałac na Wyspie
Pałac Myślewicki
Teatr na Wyspie (Amfiteatr)
Stara Pomarańczarnia
Biały Domek
Wodozbiór
Nowa Kordegarda
Stara Kordegarda
Podchorążówka
Świątynia Diany
Świątynia Egipska
Nowa Pomarańczarnia
Pomnik króla Jana III Sobieskiego
Pomnik Fryderyka Chopina
Pomnik Henryka Sienkiewicza
Belweder
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Na przykościelnej dzwonnicy znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok
na Starówkę, Krakowskie Przedmieście oraz
panoramę prawobrzeżnej Warszawy. W okresie letnim o godz. 12. odbywają się koncerty
organowe.

bardziej „warszawskiej” powieści – która oddaje sugestywny obraz XIX-wiecznej stolicy.
Kościół Opieki św. Józefa

ul. Krakowskie Przedmieście 34
Zbudowany w XVIII w., do dziś zachował
oryginalne wyposażenie. W czasach młodości
licealnej Chopina odprawiano tutaj msze dla
uczniów i studentów, podczas których Fryderyk grywał na organach. Poznał tu wtedy
swoją miłość – Konstancję Gładkowską, która
śpiewała podczas nabożeństw.
W klasztorze, który przylega do świątyni,
mieszkał i tworzył poeta ks. Jan Twardowski,
który w kościele ss. wizytek głosił niezapomniane kazania.

Kamienica Prażmowskich

Kościół św. Anny

ul. Krakowskie Przedmieście 68
www.swanna.waw.pl
Wzniesiony w XV w. Jeden z najpiękniejszych
kościołów w Polsce i główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To tutaj Jan
Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas swojej
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

Pałac Czapskich/Krasińskich
– Akademia Sztuk Pięknych

ul. Krakowskie Przedmieście 5
chopin.museum/pl
Barokowy pałac zbudowany w XVIII w.
Obecnie jest siedzibą Akademii Sztuk
Pięknych. W lewej oficynie pałacu znajdowało
się ostatnie warszawskie mieszkanie
Fryderyka Chopina.

Jest jednym z najstarszych salonów wystawowych w Polsce. Od początku istnienia Galerii
swoje prace prezentowali tu najwybitniejsi
polscy artyści oraz twórcy światowej sławy,
m.in. Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst,
czy Jean Dubuffe.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Krakowskie Przedmieście 87
Rokokowa kamienica z czasów saskich
(XVII.w.). Obecnie mieści się tu Dom Literatury
a obok w kamienicy Johna pierwsze w Polsce
schody ruchome (1949 r.), dzięki którym można
sprawnie przedostać się z placu Zamkowego na
Trasę W-Z (Wschód – Zachód).

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
www.uw.edu.pl
Pierwszy uniwersytet w Warszawie. Jedna
z największych i najważniejszych polskich
uczelni. Powstał w 1816 r. jako Królewski
Uniwersytet Warszawski. W obecnym kształcie istnieje od 1915 r. Zespół uniwersytecki
składa się z kilku zabytkowych budowli, m.in.
pałacu Kazimierzowskiego, który na pocz.
XIX w. był siedzibą Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał Fryderyk Chopin.
W tym okresie kompozytor wraz z rodziną
mieszkali w oficynie pałacu.

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

WarsawPass – wstęp wolny do topowych warszawskich
atrakcji. Karta do nabycia w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych muzeach i online na stronie
www.warsawpass.com
Karta obowiązuje m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki
Zdjęcia:
B. Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie,
W. Hansen, W. Kryński, A. Książek, F. Kwiatkowski,
K. Naperty, T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl,
B. Skierkowski, S. Szczygieł.
Opracowanie kartograficzne mapy i ikonek
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl”

ległości w 1918 r. W 1989 r. prowadzono tu
obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Od 1994 r.
jest siedzibą Prezydenta RP – rezydowali tu
kolejno: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski.
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

Wykonany według projektu światowej sławy
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Postać księcia wzorowana jest na posągu cesarza Mar-

Polski Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa
Polskiego po odzyskaniu niepodległości w
1918 r., John F. Kennedy, Richard Nixon,
a także Tina Turner i Woody Allen. Dziś Bristol nadal jest luksusowym hotelem i jednym
z piękniejszych budynków na Krakowskim
Przedmieściu.
Pomnik Bolesława Prusa

skwer ks. Jana Twardowskiego
Przedstawia postać czołowego pisarza polskiego pozytywizmu – autora „Lalki” – naj-

Wydanie IV, Warszawa 2014
Egzemplarz bezpłatny

Pomnik kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Ze względu na zasługi dla kraju i kościoła katolickiego – nazywany tak od słów papieża
Jana Pawła II, który powiedział, że „taki prymas jak Wyszyński zdarza się raz na 1000 lat”.

Bazylika pw. Świętego Krzyża

w kraju i największe muzeum stolicy. Posiada
bogaty zbiór eksponatów, od malarstwa po
rzemiosło i numizmatykę – pochodzących
ze wszystkich epok, od starożytności po
współczesność. Warto zwrócić uwagę na
dzieła Witkacego i Gierymskiego oraz
obraz Jana Matejki (XIX w.): „Bitwa pod
Grunwaldem” o imponujących wymiarach:
426 × 987 cm.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl
Wzniesiona w XVII w. To tutaj, w 1683 r.
król Jan III Sobieski zawierzał Bogu Ojczyznę przed turecką wyprawą na Wiedeń. Król
wygrał wojnę, dzięki czemu Europa została
uratowana przed inwazją turecką. W filary
świątyni wmurowano urny z sercami kompozytora Fryderyka Chopina oraz pisarza
noblisty Władysława Reymonta. Przed fasadą, na frontonie schodów, znajduje się figura
Chrystusa dźwigającego krzyż z napisem na
cokole „Sursum Corda” („W górę serca”).

ul. Dobra 56/66
www.buw.uw.edu.pl
Jeden z najlepszych przykładów współczesnej
architektury w stolicy. W podziemiach tej ciekawej budowli znajduje się centrum rozrywki (bowling, bilard, ściana wspinaczkowa),
a na dachu – jeden z najładniejszych i największych ogrodów dachowych w Europie.
Rozpościera się stąd widok na Wisłę i Stadion
Narodowy, a przez specjalne okna można zajrzeć z góry do wnętrza biblioteki.

PLAC TRZECH KRZYŻY

Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

ul. Wiejska 4/6/8
tel. 22 694 25 00
www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl
Usytuowany nad skarpą wiślaną, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Ujazdowskiego.
Budynki Parlamentu zniszczone podczas
II wojny światowej, zostały odbudowane
w stylu nawiązującym do epoki renesansu.

ALEJE UJAZDOWSKIE
Park Ujazdowski

NOWY ŚWIAT

Nieopodal:

–

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik wybitnego polskiego astronoma, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, wykonany według projektu Bertela Thorvaldsena.
Ogłoszona przez Kopernika teoria dotycząca
obrotu ciał niebieskich, stanowi jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości. Według polskiego powiedzenia mówimy o nim, że wstrzymał Słońce
ruszył Ziemię.
Na świecie istnieją jeszcze dwa identyczne posągi, odlane z tego samego modelu
– w Montrealu i Chicago.

Muzeum Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 1 lub ul. Tamka 41
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl
Jedno z najnowocześniejszych, multimedialnych muzeów biograficznych w Europie, które
mieści się w zabytkowym pałacu Ostrogskich.
Muzeum prezentuje największą kolekcję
chopinianów na świecie. Oprócz bezcennych
pamiątek po kompozytorze można usłyszeć
m.in.: śpiew ptaków z Nohant i poczuć lubiany przez Chopina zapach fiołków.

Stadion Narodowy

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 596 41 00
www.kopernik.org.pl
Jedno z niezwykłych miejsc w Warszawie
i najnowocześniejszych instytucji naukowo-kulturalnych w Europie – tu doświadczamy,
a nie oglądamy. Odczuwamy trzęsienie ziemi
i tornado, prowadzimy symulację operacji
chirurgicznej, poznajemy siłę nośną – zakładając na dłoń profil skrzydła samolotu. Samodzielnie konstruujemy i sterujemy robotami.
Dzięki eksperymentom łatwiej zrozumieć
współczesną naukę i technikę oraz ich wpływ
na nasze życie.

Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
tel. 22 517 94 01
www.stadionnarodowy.org.pl
Jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt
w Polsce. Łączy funkcje stadionu i areny
wydarzeń kulturalnych, umożliwiając organizację imprez sportowych, koncertów oraz
innych wydarzeń komercyjnych.
Stadion jest otwarty przez 7 dni w tygodniu.
Można tu przyjść pojeździć na rolkach lub
pobiegać. Warto też zwiedzić jedną z wielu
proponowanych tras wycieczkowych np. piłkarza.

Przez dziesiątki lat niedostępny dla zwykłych
obywateli budynek obrósł w liczne legendy
- mówiono np. że ma szereg podziemnych
korytarzy, którymi można było przedostać się
do Pałacu Kultury i Nauki albo na sekretny
peron kolejowy.
Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 629 52 71
www.muzeumwp.pl

Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a

Pomnik prezydenta i bohatera narodowego
Francji, który po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, służył przez pewien czas
w polskiej armii, a w 1920 r. brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Kiedy w 1967 r.,
generał odwiedził Warszawę, mieszkał przy
Nowym Świecie.
Palma na Rondzie de Gaulle’a

www.palma.art.pl
Palma jest elementem projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. Jak pisze autorka,
Joanna Rajkowska: „w sposób dosłowny jest
to przeniesienie widoku – który w Izraelu jest
oczywisty – do Warszawy; na ulicę, której
nazwa z kolei odsyła z powrotem do Izraela”.

Ważny punkt komunikacyjny stolicy, gdzie już
w XVII w. zbiegały się strategiczne miejskie
trakty. Plac zwany był wtedy Rozdrożem Złotych Krzyży od ustawionych na kolumnach
pozłacanych krucyfiksów, które znajdują
się tam do dziś (trzeci krzyż trzyma w dłoni
święty Jan Nepomucen).
Przy placu znajdują się modne kawiarnie
i restauracje, jak również eleganckie butiki
i sklepy ekskluzywnych światowych marek.
Kościół św. Aleksandra

Bogate zbiory obejmują umundurowanie,
sztandary, odznaczenia, broń oraz inne militaria. Ciekawa ekspozycja na zewnątrz pozwala
podziwiać m.in. wojenne czołgi i śmigłowce.
Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Jedna z najważniejszych instytucji kultury

ul. Książęca 21
www.swaleksander.pl
Klasycystyczny kościół, wzorowany na rzymskim panteonie, wybudowany na początku
XIX w. dla upamiętnienia wizyty Aleksandra I
– cara Rosji, a wówczas także króla Polski. Po
zniszczeniach wojennych świątynię odbudowano w pierwotnej formie.
Figura św. Jana Nepomucena

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Park miejski założony w XIX w. w miejscu placu, na którym odbywały się zabawy ludowe.
Niezwykle atrakcyjnym dla spacerowiczów
zabytkiem jest działająca nieprzerwanie od
1912 r. parkowa waga osobowa. Warto również zobaczyć brązową XIX-wieczną rzeźbę
Gladiatora. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci
jest duży plac zabaw.

Zamek Ujazdowski
– Centrum Sztuki Współczesnej

ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl

Posąg opiekuna dróg i mostów. Ustawiony w
tym miejscu w 1752 r. na pamiątkę ukończenia
prac brukowania warszawskich ulic, oświetlenia i uregulowania kanałów ściekowych.

Centrum Bankowo–Finansowe
„Nowy Świat”

Planetarium – Niebo Kopernika – jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji CNK. Tu
kosmos jest na wyciągnięcie ręki.

ul. Nowy Świat 6/12
www.cbf.com.pl
W okresie PRL był siedzibą władz. Popularnie
nazywano go Domem Partii. Był to najpilniej
strzeżony budynek w tamtym okresie. Od
1991 r. mieściła się tu Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych – symbol zmian
ustrojowych, a obecnie Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”.

ul. Agrykola 1, tel. +48 504 243 783
www.lazienki-krolewskie.pl

Wzniesiony w XVII w. przez Zygmunta III
Wazę. Wcześniej w tej okolicy znajdował się
piękny drewniany dwór, otoczony wspaniałymi ogrodami, w którym mieszkała królowa
Bona po śmierci swojego męża Zygmunta
Starego. Pochodząca z Włoch monarchini

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie

Stanisławowskim, który jest także miejscem
wręczania prestiżowych nagród wybitnym
Polakom.
Łazienki Królewskie to miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym
i rozrywkowym, a także ulubione miejsce
spacerowiczów. W parku nie wolno jednak
jeździć na rolkach, deskorolkach, ani rowerach, aby nie płoszyć żyjących tu wiewiórek
i pawi, które można dokarmiać.
Pałac Na Wyspie

Perła polskiej architektury i jeden z symboli
Warszawy. Król Stanisław August Poniatowski wydawał tu przyjęcia i zapraszał na
słynne obiady czwartkowe. Atrakcją specjalną są rejsy gondolami, które cumują w pobliżu pałacu. Nieopodal znajduje się Teatr na
Wyspie, gdzie latem odbywają się koncerty
i przedstawienia.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego

Usytuowany w parku Ujazdowskim pomnik
wybitnego pianisty, kompozytora, polityka
i działacza społecznego.

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 544 27 00
www.wilanow-palac.art.pl
Był letnią rezydencja królewską Jana III Sobieskiego, a następnie Augusta II oraz najznakomitszych rodów magnackich.
Między pałacem a jeziorkiem Wilanowskim
roztacza się dwupoziomowy, barokowy
ogród włoski, a w części południowej romantyczny park w stylu angielskim.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
W ogrodzie znajdują się kolekcje roślinne,
które obejmują około 10 tysięcy gatunków.
Na zwiedzających czekają interesujące okazy i ścieżki edukacyjne oraz szklarnie. Ogród
można zwiedzać od wiosny do jesieni.

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72
Wybudowany na pocz. XIX w. staraniem
księdza i wybitnego działacza oświeceniowego Stanisława Staszica, w miejscu gdzie
wcześniej znajdował się zrujnowany klasztor
dominikanów, a jeszcze dawniej prawosławna kaplica. W czasie zaborów pałac przebudowano w dekoracyjnym stylu bizantyńsko-ruskim. Mieściło się tu Gimnazjum, zwane
ruskim i Cerkiew, która miała być nawiązaniem do prawosławnej historii tego miejsca.
Na pocz. XX w. pałac odzyskał klasycystyczny
wygląd. Obecnie mieści się w nim Polska
Akademia Nauk oraz Warszawskie Towarzystwo Naukowe.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE

sprowadziła do Polski wiele popularnych
warzyw (stąd nazwa „włoszczyzna”). Również dzięki niej w Polsce pojawiły się włoskie
makarony i przyprawy korzenne, które królowa uwielbiała. Obecnie zamek jest siedzibą
Centrum Sztuki Współczesnej – instytucji
kulturalnej i znakomitej galerii. Poniżej skarpy, na wschód od Zamku, znajduje się park
Agrykola, a przy ulicy o tej samej nazwie
stoją latarnie gazowe, zapalane ręcznie przez
latarników tuż przed zapadnięciem zmierzchu
i gaszone o świcie.

Jest jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie. Ostatni król
Polski Stanisław August Poniatowski (XVIII
w.) – miłośnik i mecenas sztuki – założył tu
największy i najpiękniejszy ogród w Warszawie. Nazwa Łazienki Królewskie pochodzi od
łaźni przebudowanej na pałac.
Na terenie parku znajduje się wiele zabytkowych budowli, z których najważniejsza to letnia rezydencja królewska – Pałac Na Wyspie.
Warto odszukać też inne budowle – pałac
Myślewicki, gdzie mieszkali królewscy dworzanie, Starą i Nową Pomarańczarnię, Starą
i Nową Kordegardę, Biały Domek, Podchorążówkę. Dziś w tych obiektach znajdują się
instytucje kulturalne. W Starej Kordegardzie
– salon wystawowy Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych i galeria wystaw czasowych.
W Podchorążówce – Muzeum Wychodźstwa
Polskiego, w którym oprócz stałej ekspozycji
prezentowane są wystawy czasowe i odbywają się koncerty. Koncerty organizowane są
również w Starej Pomarańczarni i w Teatrze

na świecie. Doczekał się wielu reprodukcji,
najsłynniejsza, w skali 1:1, znajduje się w Japonii – w Hamamatsu.
W okresie letnim (we wszystkie niedziele od
maja do września) o godz. 12.00 i 16.00,
przy pomniku odbywają się bezpłatne, plenerowe koncerty chopinowskie, które gromadzą
dużą publiczność. W Warszawie jest wiele
miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.
Te najważniejsze wyznaczone są przez ustawione w kilkunastu punktach multimedialne,
grające ławeczki.
Belweder

ul. Belwederska 56
www.prezydent.pl

Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich

Neogotycka kaplica wybudowana w XIX w.,
ku czci dawnych właścicieli Wilanowa.
Kościół św. Anny

ul. Kolegiacka 1
www.parafiawilanow.pl
Wzniesiony w XVIII w. Wewnątrz można
podziwiać piękne, zabytkowe dekoracje oraz
sarkofagi i epitafia właścicieli Wilanowa,
których groby znajdują się w krypcie, pod
kaplicą.

Pomnik Fryderyka Chopina

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
widoków związanych z Warszawą i zarazem
najbardziej znanym pomnikiem kompozytora

Zbudowany w XVII w. dla króla Jana III Sobieskiego. Jest jednym z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku i świadectwem
świetności Rzeczypospolitej. W 1805 r. Stanisław Potocki, ówczesny właściciel Wilanowa
udostępnił publiczności swoją kolekcję dzieł
sztuki zgromadzoną w pałacu, tworząc tym
samym jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Wnętrza pałacu, z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym wyposażeniem,
reprezentują trzy epoki stylowe. Najstarsze,
barokowe apartamenty królewskie mieszczą
się w korpusie głównym. Styl wieku XVIII
prezentują wnętrza w skrzydle południowym,
a pomieszczenia urządzone przez Potockich
w XIX w. zajmują skrzydło północne.

Pałac zbudowany w XVII w. Od połowy XVIII
w. stanowił własność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który założył tutaj manufakturę fajansu. Od 1818 r. był rezydencją
Wielkiego Księcia Konstantego, namiestnika
cara w Polsce. W późniejszych latach był siedzibą marszałka Józefa Piłsudskiego, którego
pomnik stoi w pobliżu. W okresie okupacji
hitlerowskiej w Belwederze urzędował niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego
Ludwig Fischer, a po wojnie przywódca PRL
– Bolesław Bierut. W 1989 r. Belweder znów
stał się siedzibą Prezydenta. Początkowo
Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 r. – Lecha
Wałęsy, który później przeniósł się do pałacu
przy Krakowskim Przedmieściu. Obecnie
mieszka tu Prezydent Bronisław Komorowski.

Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej
oraz muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

Pola Wilanowskie, tel. 22 201 97 12
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
www.centrumopatrznosci.pl
www.muzeumjp2.pl
Kościół jest częścią kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zostanie otwarte (2015 r.) muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków (dolna część świątyni) w którym już
są pochowani: poeta ks. Jan Twardowski,
ks. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin
Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie,
Krzysztof Skubiszewski – pierwszy Minister
Spraw Zagranicznych odrodzonej Rzeczpospolitej (1989-1993) oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
W Panteonie znajdują się również relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboliczny
grób bł. Jana Pawła II, który jest wierną repliką grobu w Grotach Watykańskich, gdzie
spoczywa ciało Ojca Świętego.

Warszawa
Trakt Królewski
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i tornado, prowadzimy symulację operacji
chirurgicznej, poznajemy siłę nośną – zakładając na dłoń profil skrzydła samolotu. Samodzielnie konstruujemy i sterujemy robotami.
Dzięki eksperymentom łatwiej zrozumieć
współczesną naukę i technikę oraz ich wpływ
na nasze życie.

Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
tel. 22 517 94 01
www.stadionnarodowy.org.pl
Jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt
w Polsce. Łączy funkcje stadionu i areny
wydarzeń kulturalnych, umożliwiając organizację imprez sportowych, koncertów oraz
innych wydarzeń komercyjnych.
Stadion jest otwarty przez 7 dni w tygodniu.
Można tu przyjść pojeździć na rolkach lub
pobiegać. Warto też zwiedzić jedną z wielu
proponowanych tras wycieczkowych np. piłkarza.

Przez dziesiątki lat niedostępny dla zwykłych
obywateli budynek obrósł w liczne legendy
- mówiono np. że ma szereg podziemnych
korytarzy, którymi można było przedostać się
do Pałacu Kultury i Nauki albo na sekretny
peron kolejowy.
Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 629 52 71
www.muzeumwp.pl

Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a

Pomnik prezydenta i bohatera narodowego
Francji, który po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, służył przez pewien czas
w polskiej armii, a w 1920 r. brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Kiedy w 1967 r.,
generał odwiedził Warszawę, mieszkał przy
Nowym Świecie.
Palma na Rondzie de Gaulle’a

www.palma.art.pl
Palma jest elementem projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. Jak pisze autorka,
Joanna Rajkowska: „w sposób dosłowny jest
to przeniesienie widoku – który w Izraelu jest
oczywisty – do Warszawy; na ulicę, której
nazwa z kolei odsyła z powrotem do Izraela”.

Ważny punkt komunikacyjny stolicy, gdzie już
w XVII w. zbiegały się strategiczne miejskie
trakty. Plac zwany był wtedy Rozdrożem Złotych Krzyży od ustawionych na kolumnach
pozłacanych krucyfiksów, które znajdują
się tam do dziś (trzeci krzyż trzyma w dłoni
święty Jan Nepomucen).
Przy placu znajdują się modne kawiarnie
i restauracje, jak również eleganckie butiki
i sklepy ekskluzywnych światowych marek.
Kościół św. Aleksandra

Bogate zbiory obejmują umundurowanie,
sztandary, odznaczenia, broń oraz inne militaria. Ciekawa ekspozycja na zewnątrz pozwala
podziwiać m.in. wojenne czołgi i śmigłowce.
Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Jedna z najważniejszych instytucji kultury

ul. Książęca 21
www.swaleksander.pl
Klasycystyczny kościół, wzorowany na rzymskim panteonie, wybudowany na początku
XIX w. dla upamiętnienia wizyty Aleksandra I
– cara Rosji, a wówczas także króla Polski. Po
zniszczeniach wojennych świątynię odbudowano w pierwotnej formie.
Figura św. Jana Nepomucena

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Park miejski założony w XIX w. w miejscu placu, na którym odbywały się zabawy ludowe.
Niezwykle atrakcyjnym dla spacerowiczów
zabytkiem jest działająca nieprzerwanie od
1912 r. parkowa waga osobowa. Warto również zobaczyć brązową XIX-wieczną rzeźbę
Gladiatora. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci
jest duży plac zabaw.

Zamek Ujazdowski
– Centrum Sztuki Współczesnej

ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl

Posąg opiekuna dróg i mostów. Ustawiony w
tym miejscu w 1752 r. na pamiątkę ukończenia
prac brukowania warszawskich ulic, oświetlenia i uregulowania kanałów ściekowych.

Centrum Bankowo–Finansowe
„Nowy Świat”

Planetarium – Niebo Kopernika – jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji CNK. Tu
kosmos jest na wyciągnięcie ręki.

ul. Nowy Świat 6/12
www.cbf.com.pl
W okresie PRL był siedzibą władz. Popularnie
nazywano go Domem Partii. Był to najpilniej
strzeżony budynek w tamtym okresie. Od
1991 r. mieściła się tu Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych – symbol zmian
ustrojowych, a obecnie Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”.

ul. Agrykola 1, tel. +48 504 243 783
www.lazienki-krolewskie.pl

Wzniesiony w XVII w. przez Zygmunta III
Wazę. Wcześniej w tej okolicy znajdował się
piękny drewniany dwór, otoczony wspaniałymi ogrodami, w którym mieszkała królowa
Bona po śmierci swojego męża Zygmunta
Starego. Pochodząca z Włoch monarchini

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie

Stanisławowskim, który jest także miejscem
wręczania prestiżowych nagród wybitnym
Polakom.
Łazienki Królewskie to miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym
i rozrywkowym, a także ulubione miejsce
spacerowiczów. W parku nie wolno jednak
jeździć na rolkach, deskorolkach, ani rowerach, aby nie płoszyć żyjących tu wiewiórek
i pawi, które można dokarmiać.
Pałac Na Wyspie

Perła polskiej architektury i jeden z symboli
Warszawy. Król Stanisław August Poniatowski wydawał tu przyjęcia i zapraszał na
słynne obiady czwartkowe. Atrakcją specjalną są rejsy gondolami, które cumują w pobliżu pałacu. Nieopodal znajduje się Teatr na
Wyspie, gdzie latem odbywają się koncerty
i przedstawienia.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego

Usytuowany w parku Ujazdowskim pomnik
wybitnego pianisty, kompozytora, polityka
i działacza społecznego.

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 544 27 00
www.wilanow-palac.art.pl
Był letnią rezydencja królewską Jana III Sobieskiego, a następnie Augusta II oraz najznakomitszych rodów magnackich.
Między pałacem a jeziorkiem Wilanowskim
roztacza się dwupoziomowy, barokowy
ogród włoski, a w części południowej romantyczny park w stylu angielskim.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
W ogrodzie znajdują się kolekcje roślinne,
które obejmują około 10 tysięcy gatunków.
Na zwiedzających czekają interesujące okazy i ścieżki edukacyjne oraz szklarnie. Ogród
można zwiedzać od wiosny do jesieni.

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72
Wybudowany na pocz. XIX w. staraniem
księdza i wybitnego działacza oświeceniowego Stanisława Staszica, w miejscu gdzie
wcześniej znajdował się zrujnowany klasztor
dominikanów, a jeszcze dawniej prawosławna kaplica. W czasie zaborów pałac przebudowano w dekoracyjnym stylu bizantyńsko-ruskim. Mieściło się tu Gimnazjum, zwane
ruskim i Cerkiew, która miała być nawiązaniem do prawosławnej historii tego miejsca.
Na pocz. XX w. pałac odzyskał klasycystyczny
wygląd. Obecnie mieści się w nim Polska
Akademia Nauk oraz Warszawskie Towarzystwo Naukowe.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE

sprowadziła do Polski wiele popularnych
warzyw (stąd nazwa „włoszczyzna”). Również dzięki niej w Polsce pojawiły się włoskie
makarony i przyprawy korzenne, które królowa uwielbiała. Obecnie zamek jest siedzibą
Centrum Sztuki Współczesnej – instytucji
kulturalnej i znakomitej galerii. Poniżej skarpy, na wschód od Zamku, znajduje się park
Agrykola, a przy ulicy o tej samej nazwie
stoją latarnie gazowe, zapalane ręcznie przez
latarników tuż przed zapadnięciem zmierzchu
i gaszone o świcie.

Jest jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie. Ostatni król
Polski Stanisław August Poniatowski (XVIII
w.) – miłośnik i mecenas sztuki – założył tu
największy i najpiękniejszy ogród w Warszawie. Nazwa Łazienki Królewskie pochodzi od
łaźni przebudowanej na pałac.
Na terenie parku znajduje się wiele zabytkowych budowli, z których najważniejsza to letnia rezydencja królewska – Pałac Na Wyspie.
Warto odszukać też inne budowle – pałac
Myślewicki, gdzie mieszkali królewscy dworzanie, Starą i Nową Pomarańczarnię, Starą
i Nową Kordegardę, Biały Domek, Podchorążówkę. Dziś w tych obiektach znajdują się
instytucje kulturalne. W Starej Kordegardzie
– salon wystawowy Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych i galeria wystaw czasowych.
W Podchorążówce – Muzeum Wychodźstwa
Polskiego, w którym oprócz stałej ekspozycji
prezentowane są wystawy czasowe i odbywają się koncerty. Koncerty organizowane są
również w Starej Pomarańczarni i w Teatrze

na świecie. Doczekał się wielu reprodukcji,
najsłynniejsza, w skali 1:1, znajduje się w Japonii – w Hamamatsu.
W okresie letnim (we wszystkie niedziele od
maja do września) o godz. 12.00 i 16.00,
przy pomniku odbywają się bezpłatne, plenerowe koncerty chopinowskie, które gromadzą
dużą publiczność. W Warszawie jest wiele
miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.
Te najważniejsze wyznaczone są przez ustawione w kilkunastu punktach multimedialne,
grające ławeczki.
Belweder

ul. Belwederska 56
www.prezydent.pl

Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich

Neogotycka kaplica wybudowana w XIX w.,
ku czci dawnych właścicieli Wilanowa.
Kościół św. Anny

ul. Kolegiacka 1
www.parafiawilanow.pl
Wzniesiony w XVIII w. Wewnątrz można
podziwiać piękne, zabytkowe dekoracje oraz
sarkofagi i epitafia właścicieli Wilanowa,
których groby znajdują się w krypcie, pod
kaplicą.

Pomnik Fryderyka Chopina

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
widoków związanych z Warszawą i zarazem
najbardziej znanym pomnikiem kompozytora

Zbudowany w XVII w. dla króla Jana III Sobieskiego. Jest jednym z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku i świadectwem
świetności Rzeczypospolitej. W 1805 r. Stanisław Potocki, ówczesny właściciel Wilanowa
udostępnił publiczności swoją kolekcję dzieł
sztuki zgromadzoną w pałacu, tworząc tym
samym jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Wnętrza pałacu, z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym wyposażeniem,
reprezentują trzy epoki stylowe. Najstarsze,
barokowe apartamenty królewskie mieszczą
się w korpusie głównym. Styl wieku XVIII
prezentują wnętrza w skrzydle południowym,
a pomieszczenia urządzone przez Potockich
w XIX w. zajmują skrzydło północne.

Pałac zbudowany w XVII w. Od połowy XVIII
w. stanowił własność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który założył tutaj manufakturę fajansu. Od 1818 r. był rezydencją
Wielkiego Księcia Konstantego, namiestnika
cara w Polsce. W późniejszych latach był siedzibą marszałka Józefa Piłsudskiego, którego
pomnik stoi w pobliżu. W okresie okupacji
hitlerowskiej w Belwederze urzędował niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego
Ludwig Fischer, a po wojnie przywódca PRL
– Bolesław Bierut. W 1989 r. Belweder znów
stał się siedzibą Prezydenta. Początkowo
Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 r. – Lecha
Wałęsy, który później przeniósł się do pałacu
przy Krakowskim Przedmieściu. Obecnie
mieszka tu Prezydent Bronisław Komorowski.

Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej
oraz muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

Pola Wilanowskie, tel. 22 201 97 12
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
www.centrumopatrznosci.pl
www.muzeumjp2.pl
Kościół jest częścią kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zostanie otwarte (2015 r.) muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków (dolna część świątyni) w którym już
są pochowani: poeta ks. Jan Twardowski,
ks. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin
Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie,
Krzysztof Skubiszewski – pierwszy Minister
Spraw Zagranicznych odrodzonej Rzeczpospolitej (1989-1993) oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
W Panteonie znajdują się również relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboliczny
grób bł. Jana Pawła II, który jest wierną repliką grobu w Grotach Watykańskich, gdzie
spoczywa ciało Ojca Świętego.

Warszawa
Trakt Królewski

Bazylika pw. Świętego Krzyża

w kraju i największe muzeum stolicy. Posiada
bogaty zbiór eksponatów, od malarstwa po
rzemiosło i numizmatykę – pochodzących
ze wszystkich epok, od starożytności po
współczesność. Warto zwrócić uwagę na
dzieła Witkacego i Gierymskiego oraz
obraz Jana Matejki (XIX w.): „Bitwa pod
Grunwaldem” o imponujących wymiarach:
426 × 987 cm.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl
Wzniesiona w XVII w. To tutaj, w 1683 r.
król Jan III Sobieski zawierzał Bogu Ojczyznę przed turecką wyprawą na Wiedeń. Król
wygrał wojnę, dzięki czemu Europa została
uratowana przed inwazją turecką. W filary
świątyni wmurowano urny z sercami kompozytora Fryderyka Chopina oraz pisarza
noblisty Władysława Reymonta. Przed fasadą, na frontonie schodów, znajduje się figura
Chrystusa dźwigającego krzyż z napisem na
cokole „Sursum Corda” („W górę serca”).

ul. Dobra 56/66
www.buw.uw.edu.pl
Jeden z najlepszych przykładów współczesnej
architektury w stolicy. W podziemiach tej ciekawej budowli znajduje się centrum rozrywki (bowling, bilard, ściana wspinaczkowa),
a na dachu – jeden z najładniejszych i największych ogrodów dachowych w Europie.
Rozpościera się stąd widok na Wisłę i Stadion
Narodowy, a przez specjalne okna można zajrzeć z góry do wnętrza biblioteki.

PLAC TRZECH KRZYŻY

Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

ul. Wiejska 4/6/8
tel. 22 694 25 00
www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl
Usytuowany nad skarpą wiślaną, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Ujazdowskiego.
Budynki Parlamentu zniszczone podczas
II wojny światowej, zostały odbudowane
w stylu nawiązującym do epoki renesansu.

ALEJE UJAZDOWSKIE
Park Ujazdowski

NOWY ŚWIAT

Nieopodal:

–

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik wybitnego polskiego astronoma, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, wykonany według projektu Bertela Thorvaldsena.
Ogłoszona przez Kopernika teoria dotycząca
obrotu ciał niebieskich, stanowi jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości. Według polskiego powiedzenia mówimy o nim, że wstrzymał Słońce
ruszył Ziemię.
Na świecie istnieją jeszcze dwa identyczne posągi, odlane z tego samego modelu
– w Montrealu i Chicago.

Muzeum Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 1 lub ul. Tamka 41
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl
Jedno z najnowocześniejszych, multimedialnych muzeów biograficznych w Europie, które
mieści się w zabytkowym pałacu Ostrogskich.
Muzeum prezentuje największą kolekcję
chopinianów na świecie. Oprócz bezcennych
pamiątek po kompozytorze można usłyszeć
m.in.: śpiew ptaków z Nohant i poczuć lubiany przez Chopina zapach fiołków.

Stadion Narodowy

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 596 41 00
www.kopernik.org.pl
Jedno z niezwykłych miejsc w Warszawie
i najnowocześniejszych instytucji naukowo-kulturalnych w Europie – tu doświadczamy,
a nie oglądamy. Odczuwamy trzęsienie ziemi
i tornado, prowadzimy symulację operacji
chirurgicznej, poznajemy siłę nośną – zakładając na dłoń profil skrzydła samolotu. Samodzielnie konstruujemy i sterujemy robotami.
Dzięki eksperymentom łatwiej zrozumieć
współczesną naukę i technikę oraz ich wpływ
na nasze życie.

Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
tel. 22 517 94 01
www.stadionnarodowy.org.pl
Jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt
w Polsce. Łączy funkcje stadionu i areny
wydarzeń kulturalnych, umożliwiając organizację imprez sportowych, koncertów oraz
innych wydarzeń komercyjnych.
Stadion jest otwarty przez 7 dni w tygodniu.
Można tu przyjść pojeździć na rolkach lub
pobiegać. Warto też zwiedzić jedną z wielu
proponowanych tras wycieczkowych np. piłkarza.

Przez dziesiątki lat niedostępny dla zwykłych
obywateli budynek obrósł w liczne legendy
- mówiono np. że ma szereg podziemnych
korytarzy, którymi można było przedostać się
do Pałacu Kultury i Nauki albo na sekretny
peron kolejowy.
Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 629 52 71
www.muzeumwp.pl

Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a

Pomnik prezydenta i bohatera narodowego
Francji, który po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, służył przez pewien czas
w polskiej armii, a w 1920 r. brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Kiedy w 1967 r.,
generał odwiedził Warszawę, mieszkał przy
Nowym Świecie.
Palma na Rondzie de Gaulle’a

www.palma.art.pl
Palma jest elementem projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. Jak pisze autorka,
Joanna Rajkowska: „w sposób dosłowny jest
to przeniesienie widoku – który w Izraelu jest
oczywisty – do Warszawy; na ulicę, której
nazwa z kolei odsyła z powrotem do Izraela”.

Ważny punkt komunikacyjny stolicy, gdzie już
w XVII w. zbiegały się strategiczne miejskie
trakty. Plac zwany był wtedy Rozdrożem Złotych Krzyży od ustawionych na kolumnach
pozłacanych krucyfiksów, które znajdują
się tam do dziś (trzeci krzyż trzyma w dłoni
święty Jan Nepomucen).
Przy placu znajdują się modne kawiarnie
i restauracje, jak również eleganckie butiki
i sklepy ekskluzywnych światowych marek.
Kościół św. Aleksandra

Bogate zbiory obejmują umundurowanie,
sztandary, odznaczenia, broń oraz inne militaria. Ciekawa ekspozycja na zewnątrz pozwala
podziwiać m.in. wojenne czołgi i śmigłowce.
Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Jedna z najważniejszych instytucji kultury

ul. Książęca 21
www.swaleksander.pl
Klasycystyczny kościół, wzorowany na rzymskim panteonie, wybudowany na początku
XIX w. dla upamiętnienia wizyty Aleksandra I
– cara Rosji, a wówczas także króla Polski. Po
zniszczeniach wojennych świątynię odbudowano w pierwotnej formie.
Figura św. Jana Nepomucena

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Park miejski założony w XIX w. w miejscu placu, na którym odbywały się zabawy ludowe.
Niezwykle atrakcyjnym dla spacerowiczów
zabytkiem jest działająca nieprzerwanie od
1912 r. parkowa waga osobowa. Warto również zobaczyć brązową XIX-wieczną rzeźbę
Gladiatora. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci
jest duży plac zabaw.

Zamek Ujazdowski
– Centrum Sztuki Współczesnej

ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl

Posąg opiekuna dróg i mostów. Ustawiony w
tym miejscu w 1752 r. na pamiątkę ukończenia
prac brukowania warszawskich ulic, oświetlenia i uregulowania kanałów ściekowych.

Centrum Bankowo–Finansowe
„Nowy Świat”

Planetarium – Niebo Kopernika – jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji CNK. Tu
kosmos jest na wyciągnięcie ręki.

ul. Nowy Świat 6/12
www.cbf.com.pl
W okresie PRL był siedzibą władz. Popularnie
nazywano go Domem Partii. Był to najpilniej
strzeżony budynek w tamtym okresie. Od
1991 r. mieściła się tu Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych – symbol zmian
ustrojowych, a obecnie Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”.

ul. Agrykola 1, tel. +48 504 243 783
www.lazienki-krolewskie.pl

Wzniesiony w XVII w. przez Zygmunta III
Wazę. Wcześniej w tej okolicy znajdował się
piękny drewniany dwór, otoczony wspaniałymi ogrodami, w którym mieszkała królowa
Bona po śmierci swojego męża Zygmunta
Starego. Pochodząca z Włoch monarchini

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie

Stanisławowskim, który jest także miejscem
wręczania prestiżowych nagród wybitnym
Polakom.
Łazienki Królewskie to miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym
i rozrywkowym, a także ulubione miejsce
spacerowiczów. W parku nie wolno jednak
jeździć na rolkach, deskorolkach, ani rowerach, aby nie płoszyć żyjących tu wiewiórek
i pawi, które można dokarmiać.
Pałac Na Wyspie

Perła polskiej architektury i jeden z symboli
Warszawy. Król Stanisław August Poniatowski wydawał tu przyjęcia i zapraszał na
słynne obiady czwartkowe. Atrakcją specjalną są rejsy gondolami, które cumują w pobliżu pałacu. Nieopodal znajduje się Teatr na
Wyspie, gdzie latem odbywają się koncerty
i przedstawienia.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego

Usytuowany w parku Ujazdowskim pomnik
wybitnego pianisty, kompozytora, polityka
i działacza społecznego.

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 544 27 00
www.wilanow-palac.art.pl
Był letnią rezydencja królewską Jana III Sobieskiego, a następnie Augusta II oraz najznakomitszych rodów magnackich.
Między pałacem a jeziorkiem Wilanowskim
roztacza się dwupoziomowy, barokowy
ogród włoski, a w części południowej romantyczny park w stylu angielskim.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
W ogrodzie znajdują się kolekcje roślinne,
które obejmują około 10 tysięcy gatunków.
Na zwiedzających czekają interesujące okazy i ścieżki edukacyjne oraz szklarnie. Ogród
można zwiedzać od wiosny do jesieni.

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72
Wybudowany na pocz. XIX w. staraniem
księdza i wybitnego działacza oświeceniowego Stanisława Staszica, w miejscu gdzie
wcześniej znajdował się zrujnowany klasztor
dominikanów, a jeszcze dawniej prawosławna kaplica. W czasie zaborów pałac przebudowano w dekoracyjnym stylu bizantyńsko-ruskim. Mieściło się tu Gimnazjum, zwane
ruskim i Cerkiew, która miała być nawiązaniem do prawosławnej historii tego miejsca.
Na pocz. XX w. pałac odzyskał klasycystyczny
wygląd. Obecnie mieści się w nim Polska
Akademia Nauk oraz Warszawskie Towarzystwo Naukowe.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE

sprowadziła do Polski wiele popularnych
warzyw (stąd nazwa „włoszczyzna”). Również dzięki niej w Polsce pojawiły się włoskie
makarony i przyprawy korzenne, które królowa uwielbiała. Obecnie zamek jest siedzibą
Centrum Sztuki Współczesnej – instytucji
kulturalnej i znakomitej galerii. Poniżej skarpy, na wschód od Zamku, znajduje się park
Agrykola, a przy ulicy o tej samej nazwie
stoją latarnie gazowe, zapalane ręcznie przez
latarników tuż przed zapadnięciem zmierzchu
i gaszone o świcie.

Jest jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie. Ostatni król
Polski Stanisław August Poniatowski (XVIII
w.) – miłośnik i mecenas sztuki – założył tu
największy i najpiękniejszy ogród w Warszawie. Nazwa Łazienki Królewskie pochodzi od
łaźni przebudowanej na pałac.
Na terenie parku znajduje się wiele zabytkowych budowli, z których najważniejsza to letnia rezydencja królewska – Pałac Na Wyspie.
Warto odszukać też inne budowle – pałac
Myślewicki, gdzie mieszkali królewscy dworzanie, Starą i Nową Pomarańczarnię, Starą
i Nową Kordegardę, Biały Domek, Podchorążówkę. Dziś w tych obiektach znajdują się
instytucje kulturalne. W Starej Kordegardzie
– salon wystawowy Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych i galeria wystaw czasowych.
W Podchorążówce – Muzeum Wychodźstwa
Polskiego, w którym oprócz stałej ekspozycji
prezentowane są wystawy czasowe i odbywają się koncerty. Koncerty organizowane są
również w Starej Pomarańczarni i w Teatrze

na świecie. Doczekał się wielu reprodukcji,
najsłynniejsza, w skali 1:1, znajduje się w Japonii – w Hamamatsu.
W okresie letnim (we wszystkie niedziele od
maja do września) o godz. 12.00 i 16.00,
przy pomniku odbywają się bezpłatne, plenerowe koncerty chopinowskie, które gromadzą
dużą publiczność. W Warszawie jest wiele
miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.
Te najważniejsze wyznaczone są przez ustawione w kilkunastu punktach multimedialne,
grające ławeczki.
Belweder

ul. Belwederska 56
www.prezydent.pl

Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich

Neogotycka kaplica wybudowana w XIX w.,
ku czci dawnych właścicieli Wilanowa.
Kościół św. Anny

ul. Kolegiacka 1
www.parafiawilanow.pl
Wzniesiony w XVIII w. Wewnątrz można
podziwiać piękne, zabytkowe dekoracje oraz
sarkofagi i epitafia właścicieli Wilanowa,
których groby znajdują się w krypcie, pod
kaplicą.

Pomnik Fryderyka Chopina

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
widoków związanych z Warszawą i zarazem
najbardziej znanym pomnikiem kompozytora

Zbudowany w XVII w. dla króla Jana III Sobieskiego. Jest jednym z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku i świadectwem
świetności Rzeczypospolitej. W 1805 r. Stanisław Potocki, ówczesny właściciel Wilanowa
udostępnił publiczności swoją kolekcję dzieł
sztuki zgromadzoną w pałacu, tworząc tym
samym jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Wnętrza pałacu, z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym wyposażeniem,
reprezentują trzy epoki stylowe. Najstarsze,
barokowe apartamenty królewskie mieszczą
się w korpusie głównym. Styl wieku XVIII
prezentują wnętrza w skrzydle południowym,
a pomieszczenia urządzone przez Potockich
w XIX w. zajmują skrzydło północne.

Pałac zbudowany w XVII w. Od połowy XVIII
w. stanowił własność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który założył tutaj manufakturę fajansu. Od 1818 r. był rezydencją
Wielkiego Księcia Konstantego, namiestnika
cara w Polsce. W późniejszych latach był siedzibą marszałka Józefa Piłsudskiego, którego
pomnik stoi w pobliżu. W okresie okupacji
hitlerowskiej w Belwederze urzędował niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego
Ludwig Fischer, a po wojnie przywódca PRL
– Bolesław Bierut. W 1989 r. Belweder znów
stał się siedzibą Prezydenta. Początkowo
Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 r. – Lecha
Wałęsy, który później przeniósł się do pałacu
przy Krakowskim Przedmieściu. Obecnie
mieszka tu Prezydent Bronisław Komorowski.

Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej
oraz muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

Pola Wilanowskie, tel. 22 201 97 12
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
www.centrumopatrznosci.pl
www.muzeumjp2.pl
Kościół jest częścią kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zostanie otwarte (2015 r.) muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków (dolna część świątyni) w którym już
są pochowani: poeta ks. Jan Twardowski,
ks. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin
Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie,
Krzysztof Skubiszewski – pierwszy Minister
Spraw Zagranicznych odrodzonej Rzeczpospolitej (1989-1993) oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
W Panteonie znajdują się również relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboliczny
grób bł. Jana Pawła II, który jest wierną repliką grobu w Grotach Watykańskich, gdzie
spoczywa ciało Ojca Świętego.

Warszawa
Trakt Królewski

Bazylika pw. Świętego Krzyża

w kraju i największe muzeum stolicy. Posiada
bogaty zbiór eksponatów, od malarstwa po
rzemiosło i numizmatykę – pochodzących
ze wszystkich epok, od starożytności po
współczesność. Warto zwrócić uwagę na
dzieła Witkacego i Gierymskiego oraz
obraz Jana Matejki (XIX w.): „Bitwa pod
Grunwaldem” o imponujących wymiarach:
426 × 987 cm.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl
Wzniesiona w XVII w. To tutaj, w 1683 r.
król Jan III Sobieski zawierzał Bogu Ojczyznę przed turecką wyprawą na Wiedeń. Król
wygrał wojnę, dzięki czemu Europa została
uratowana przed inwazją turecką. W filary
świątyni wmurowano urny z sercami kompozytora Fryderyka Chopina oraz pisarza
noblisty Władysława Reymonta. Przed fasadą, na frontonie schodów, znajduje się figura
Chrystusa dźwigającego krzyż z napisem na
cokole „Sursum Corda” („W górę serca”).

ul. Dobra 56/66
www.buw.uw.edu.pl
Jeden z najlepszych przykładów współczesnej
architektury w stolicy. W podziemiach tej ciekawej budowli znajduje się centrum rozrywki (bowling, bilard, ściana wspinaczkowa),
a na dachu – jeden z najładniejszych i największych ogrodów dachowych w Europie.
Rozpościera się stąd widok na Wisłę i Stadion
Narodowy, a przez specjalne okna można zajrzeć z góry do wnętrza biblioteki.

PLAC TRZECH KRZYŻY

Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

ul. Wiejska 4/6/8
tel. 22 694 25 00
www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl
Usytuowany nad skarpą wiślaną, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Ujazdowskiego.
Budynki Parlamentu zniszczone podczas
II wojny światowej, zostały odbudowane
w stylu nawiązującym do epoki renesansu.

ALEJE UJAZDOWSKIE
Park Ujazdowski

NOWY ŚWIAT

Nieopodal:

–

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik wybitnego polskiego astronoma, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, wykonany według projektu Bertela Thorvaldsena.
Ogłoszona przez Kopernika teoria dotycząca
obrotu ciał niebieskich, stanowi jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości. Według polskiego powiedzenia mówimy o nim, że wstrzymał Słońce
ruszył Ziemię.
Na świecie istnieją jeszcze dwa identyczne posągi, odlane z tego samego modelu
– w Montrealu i Chicago.

Muzeum Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 1 lub ul. Tamka 41
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl
Jedno z najnowocześniejszych, multimedialnych muzeów biograficznych w Europie, które
mieści się w zabytkowym pałacu Ostrogskich.
Muzeum prezentuje największą kolekcję
chopinianów na świecie. Oprócz bezcennych
pamiątek po kompozytorze można usłyszeć
m.in.: śpiew ptaków z Nohant i poczuć lubiany przez Chopina zapach fiołków.

Stadion Narodowy

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 596 41 00
www.kopernik.org.pl
Jedno z niezwykłych miejsc w Warszawie
i najnowocześniejszych instytucji naukowo-kulturalnych w Europie – tu doświadczamy,
a nie oglądamy. Odczuwamy trzęsienie ziemi
i tornado, prowadzimy symulację operacji
chirurgicznej, poznajemy siłę nośną – zakładając na dłoń profil skrzydła samolotu. Samodzielnie konstruujemy i sterujemy robotami.
Dzięki eksperymentom łatwiej zrozumieć
współczesną naukę i technikę oraz ich wpływ
na nasze życie.

Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
tel. 22 517 94 01
www.stadionnarodowy.org.pl
Jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt
w Polsce. Łączy funkcje stadionu i areny
wydarzeń kulturalnych, umożliwiając organizację imprez sportowych, koncertów oraz
innych wydarzeń komercyjnych.
Stadion jest otwarty przez 7 dni w tygodniu.
Można tu przyjść pojeździć na rolkach lub
pobiegać. Warto też zwiedzić jedną z wielu
proponowanych tras wycieczkowych np. piłkarza.

Przez dziesiątki lat niedostępny dla zwykłych
obywateli budynek obrósł w liczne legendy
- mówiono np. że ma szereg podziemnych
korytarzy, którymi można było przedostać się
do Pałacu Kultury i Nauki albo na sekretny
peron kolejowy.
Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 629 52 71
www.muzeumwp.pl

Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a

Pomnik prezydenta i bohatera narodowego
Francji, który po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, służył przez pewien czas
w polskiej armii, a w 1920 r. brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Kiedy w 1967 r.,
generał odwiedził Warszawę, mieszkał przy
Nowym Świecie.
Palma na Rondzie de Gaulle’a

www.palma.art.pl
Palma jest elementem projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. Jak pisze autorka,
Joanna Rajkowska: „w sposób dosłowny jest
to przeniesienie widoku – który w Izraelu jest
oczywisty – do Warszawy; na ulicę, której
nazwa z kolei odsyła z powrotem do Izraela”.

Ważny punkt komunikacyjny stolicy, gdzie już
w XVII w. zbiegały się strategiczne miejskie
trakty. Plac zwany był wtedy Rozdrożem Złotych Krzyży od ustawionych na kolumnach
pozłacanych krucyfiksów, które znajdują
się tam do dziś (trzeci krzyż trzyma w dłoni
święty Jan Nepomucen).
Przy placu znajdują się modne kawiarnie
i restauracje, jak również eleganckie butiki
i sklepy ekskluzywnych światowych marek.
Kościół św. Aleksandra

Bogate zbiory obejmują umundurowanie,
sztandary, odznaczenia, broń oraz inne militaria. Ciekawa ekspozycja na zewnątrz pozwala
podziwiać m.in. wojenne czołgi i śmigłowce.
Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Jedna z najważniejszych instytucji kultury

ul. Książęca 21
www.swaleksander.pl
Klasycystyczny kościół, wzorowany na rzymskim panteonie, wybudowany na początku
XIX w. dla upamiętnienia wizyty Aleksandra I
– cara Rosji, a wówczas także króla Polski. Po
zniszczeniach wojennych świątynię odbudowano w pierwotnej formie.
Figura św. Jana Nepomucena

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Park miejski założony w XIX w. w miejscu placu, na którym odbywały się zabawy ludowe.
Niezwykle atrakcyjnym dla spacerowiczów
zabytkiem jest działająca nieprzerwanie od
1912 r. parkowa waga osobowa. Warto również zobaczyć brązową XIX-wieczną rzeźbę
Gladiatora. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci
jest duży plac zabaw.

Zamek Ujazdowski
– Centrum Sztuki Współczesnej

ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl

Posąg opiekuna dróg i mostów. Ustawiony w
tym miejscu w 1752 r. na pamiątkę ukończenia
prac brukowania warszawskich ulic, oświetlenia i uregulowania kanałów ściekowych.

Centrum Bankowo–Finansowe
„Nowy Świat”

Planetarium – Niebo Kopernika – jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji CNK. Tu
kosmos jest na wyciągnięcie ręki.

ul. Nowy Świat 6/12
www.cbf.com.pl
W okresie PRL był siedzibą władz. Popularnie
nazywano go Domem Partii. Był to najpilniej
strzeżony budynek w tamtym okresie. Od
1991 r. mieściła się tu Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych – symbol zmian
ustrojowych, a obecnie Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”.

ul. Agrykola 1, tel. +48 504 243 783
www.lazienki-krolewskie.pl

Wzniesiony w XVII w. przez Zygmunta III
Wazę. Wcześniej w tej okolicy znajdował się
piękny drewniany dwór, otoczony wspaniałymi ogrodami, w którym mieszkała królowa
Bona po śmierci swojego męża Zygmunta
Starego. Pochodząca z Włoch monarchini

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie

Stanisławowskim, który jest także miejscem
wręczania prestiżowych nagród wybitnym
Polakom.
Łazienki Królewskie to miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym
i rozrywkowym, a także ulubione miejsce
spacerowiczów. W parku nie wolno jednak
jeździć na rolkach, deskorolkach, ani rowerach, aby nie płoszyć żyjących tu wiewiórek
i pawi, które można dokarmiać.
Pałac Na Wyspie

Perła polskiej architektury i jeden z symboli
Warszawy. Król Stanisław August Poniatowski wydawał tu przyjęcia i zapraszał na
słynne obiady czwartkowe. Atrakcją specjalną są rejsy gondolami, które cumują w pobliżu pałacu. Nieopodal znajduje się Teatr na
Wyspie, gdzie latem odbywają się koncerty
i przedstawienia.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego

Usytuowany w parku Ujazdowskim pomnik
wybitnego pianisty, kompozytora, polityka
i działacza społecznego.

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 544 27 00
www.wilanow-palac.art.pl
Był letnią rezydencja królewską Jana III Sobieskiego, a następnie Augusta II oraz najznakomitszych rodów magnackich.
Między pałacem a jeziorkiem Wilanowskim
roztacza się dwupoziomowy, barokowy
ogród włoski, a w części południowej romantyczny park w stylu angielskim.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
W ogrodzie znajdują się kolekcje roślinne,
które obejmują około 10 tysięcy gatunków.
Na zwiedzających czekają interesujące okazy i ścieżki edukacyjne oraz szklarnie. Ogród
można zwiedzać od wiosny do jesieni.

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72
Wybudowany na pocz. XIX w. staraniem
księdza i wybitnego działacza oświeceniowego Stanisława Staszica, w miejscu gdzie
wcześniej znajdował się zrujnowany klasztor
dominikanów, a jeszcze dawniej prawosławna kaplica. W czasie zaborów pałac przebudowano w dekoracyjnym stylu bizantyńsko-ruskim. Mieściło się tu Gimnazjum, zwane
ruskim i Cerkiew, która miała być nawiązaniem do prawosławnej historii tego miejsca.
Na pocz. XX w. pałac odzyskał klasycystyczny
wygląd. Obecnie mieści się w nim Polska
Akademia Nauk oraz Warszawskie Towarzystwo Naukowe.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE

sprowadziła do Polski wiele popularnych
warzyw (stąd nazwa „włoszczyzna”). Również dzięki niej w Polsce pojawiły się włoskie
makarony i przyprawy korzenne, które królowa uwielbiała. Obecnie zamek jest siedzibą
Centrum Sztuki Współczesnej – instytucji
kulturalnej i znakomitej galerii. Poniżej skarpy, na wschód od Zamku, znajduje się park
Agrykola, a przy ulicy o tej samej nazwie
stoją latarnie gazowe, zapalane ręcznie przez
latarników tuż przed zapadnięciem zmierzchu
i gaszone o świcie.

Jest jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie. Ostatni król
Polski Stanisław August Poniatowski (XVIII
w.) – miłośnik i mecenas sztuki – założył tu
największy i najpiękniejszy ogród w Warszawie. Nazwa Łazienki Królewskie pochodzi od
łaźni przebudowanej na pałac.
Na terenie parku znajduje się wiele zabytkowych budowli, z których najważniejsza to letnia rezydencja królewska – Pałac Na Wyspie.
Warto odszukać też inne budowle – pałac
Myślewicki, gdzie mieszkali królewscy dworzanie, Starą i Nową Pomarańczarnię, Starą
i Nową Kordegardę, Biały Domek, Podchorążówkę. Dziś w tych obiektach znajdują się
instytucje kulturalne. W Starej Kordegardzie
– salon wystawowy Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych i galeria wystaw czasowych.
W Podchorążówce – Muzeum Wychodźstwa
Polskiego, w którym oprócz stałej ekspozycji
prezentowane są wystawy czasowe i odbywają się koncerty. Koncerty organizowane są
również w Starej Pomarańczarni i w Teatrze

na świecie. Doczekał się wielu reprodukcji,
najsłynniejsza, w skali 1:1, znajduje się w Japonii – w Hamamatsu.
W okresie letnim (we wszystkie niedziele od
maja do września) o godz. 12.00 i 16.00,
przy pomniku odbywają się bezpłatne, plenerowe koncerty chopinowskie, które gromadzą
dużą publiczność. W Warszawie jest wiele
miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.
Te najważniejsze wyznaczone są przez ustawione w kilkunastu punktach multimedialne,
grające ławeczki.
Belweder

ul. Belwederska 56
www.prezydent.pl

Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich

Neogotycka kaplica wybudowana w XIX w.,
ku czci dawnych właścicieli Wilanowa.
Kościół św. Anny

ul. Kolegiacka 1
www.parafiawilanow.pl
Wzniesiony w XVIII w. Wewnątrz można
podziwiać piękne, zabytkowe dekoracje oraz
sarkofagi i epitafia właścicieli Wilanowa,
których groby znajdują się w krypcie, pod
kaplicą.

Pomnik Fryderyka Chopina

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
widoków związanych z Warszawą i zarazem
najbardziej znanym pomnikiem kompozytora

Zbudowany w XVII w. dla króla Jana III Sobieskiego. Jest jednym z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku i świadectwem
świetności Rzeczypospolitej. W 1805 r. Stanisław Potocki, ówczesny właściciel Wilanowa
udostępnił publiczności swoją kolekcję dzieł
sztuki zgromadzoną w pałacu, tworząc tym
samym jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Wnętrza pałacu, z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym wyposażeniem,
reprezentują trzy epoki stylowe. Najstarsze,
barokowe apartamenty królewskie mieszczą
się w korpusie głównym. Styl wieku XVIII
prezentują wnętrza w skrzydle południowym,
a pomieszczenia urządzone przez Potockich
w XIX w. zajmują skrzydło północne.

Pałac zbudowany w XVII w. Od połowy XVIII
w. stanowił własność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który założył tutaj manufakturę fajansu. Od 1818 r. był rezydencją
Wielkiego Księcia Konstantego, namiestnika
cara w Polsce. W późniejszych latach był siedzibą marszałka Józefa Piłsudskiego, którego
pomnik stoi w pobliżu. W okresie okupacji
hitlerowskiej w Belwederze urzędował niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego
Ludwig Fischer, a po wojnie przywódca PRL
– Bolesław Bierut. W 1989 r. Belweder znów
stał się siedzibą Prezydenta. Początkowo
Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 r. – Lecha
Wałęsy, który później przeniósł się do pałacu
przy Krakowskim Przedmieściu. Obecnie
mieszka tu Prezydent Bronisław Komorowski.

Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej
oraz muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

Pola Wilanowskie, tel. 22 201 97 12
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
www.centrumopatrznosci.pl
www.muzeumjp2.pl
Kościół jest częścią kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zostanie otwarte (2015 r.) muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków (dolna część świątyni) w którym już
są pochowani: poeta ks. Jan Twardowski,
ks. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin
Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie,
Krzysztof Skubiszewski – pierwszy Minister
Spraw Zagranicznych odrodzonej Rzeczpospolitej (1989-1993) oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
W Panteonie znajdują się również relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboliczny
grób bł. Jana Pawła II, który jest wierną repliką grobu w Grotach Watykańskich, gdzie
spoczywa ciało Ojca Świętego.

Warszawa
Trakt Królewski

Bazylika pw. Świętego Krzyża

w kraju i największe muzeum stolicy. Posiada
bogaty zbiór eksponatów, od malarstwa po
rzemiosło i numizmatykę – pochodzących
ze wszystkich epok, od starożytności po
współczesność. Warto zwrócić uwagę na
dzieła Witkacego i Gierymskiego oraz
obraz Jana Matejki (XIX w.): „Bitwa pod
Grunwaldem” o imponujących wymiarach:
426 × 987 cm.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl
Wzniesiona w XVII w. To tutaj, w 1683 r.
król Jan III Sobieski zawierzał Bogu Ojczyznę przed turecką wyprawą na Wiedeń. Król
wygrał wojnę, dzięki czemu Europa została
uratowana przed inwazją turecką. W filary
świątyni wmurowano urny z sercami kompozytora Fryderyka Chopina oraz pisarza
noblisty Władysława Reymonta. Przed fasadą, na frontonie schodów, znajduje się figura
Chrystusa dźwigającego krzyż z napisem na
cokole „Sursum Corda” („W górę serca”).

ul. Dobra 56/66
www.buw.uw.edu.pl
Jeden z najlepszych przykładów współczesnej
architektury w stolicy. W podziemiach tej ciekawej budowli znajduje się centrum rozrywki (bowling, bilard, ściana wspinaczkowa),
a na dachu – jeden z najładniejszych i największych ogrodów dachowych w Europie.
Rozpościera się stąd widok na Wisłę i Stadion
Narodowy, a przez specjalne okna można zajrzeć z góry do wnętrza biblioteki.

PLAC TRZECH KRZYŻY

Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

ul. Wiejska 4/6/8
tel. 22 694 25 00
www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl
Usytuowany nad skarpą wiślaną, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Ujazdowskiego.
Budynki Parlamentu zniszczone podczas
II wojny światowej, zostały odbudowane
w stylu nawiązującym do epoki renesansu.

ALEJE UJAZDOWSKIE
Park Ujazdowski

NOWY ŚWIAT

Nieopodal:

–

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik wybitnego polskiego astronoma, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, wykonany według projektu Bertela Thorvaldsena.
Ogłoszona przez Kopernika teoria dotycząca
obrotu ciał niebieskich, stanowi jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości. Według polskiego powiedzenia mówimy o nim, że wstrzymał Słońce
ruszył Ziemię.
Na świecie istnieją jeszcze dwa identyczne posągi, odlane z tego samego modelu
– w Montrealu i Chicago.

Muzeum Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 1 lub ul. Tamka 41
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl
Jedno z najnowocześniejszych, multimedialnych muzeów biograficznych w Europie, które
mieści się w zabytkowym pałacu Ostrogskich.
Muzeum prezentuje największą kolekcję
chopinianów na świecie. Oprócz bezcennych
pamiątek po kompozytorze można usłyszeć
m.in.: śpiew ptaków z Nohant i poczuć lubiany przez Chopina zapach fiołków.

Stadion Narodowy

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 596 41 00
www.kopernik.org.pl
Jedno z niezwykłych miejsc w Warszawie
i najnowocześniejszych instytucji naukowo-kulturalnych w Europie – tu doświadczamy,
a nie oglądamy. Odczuwamy trzęsienie ziemi
i tornado, prowadzimy symulację operacji
chirurgicznej, poznajemy siłę nośną – zakładając na dłoń profil skrzydła samolotu. Samodzielnie konstruujemy i sterujemy robotami.
Dzięki eksperymentom łatwiej zrozumieć
współczesną naukę i technikę oraz ich wpływ
na nasze życie.

Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
tel. 22 517 94 01
www.stadionnarodowy.org.pl
Jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt
w Polsce. Łączy funkcje stadionu i areny
wydarzeń kulturalnych, umożliwiając organizację imprez sportowych, koncertów oraz
innych wydarzeń komercyjnych.
Stadion jest otwarty przez 7 dni w tygodniu.
Można tu przyjść pojeździć na rolkach lub
pobiegać. Warto też zwiedzić jedną z wielu
proponowanych tras wycieczkowych np. piłkarza.

Przez dziesiątki lat niedostępny dla zwykłych
obywateli budynek obrósł w liczne legendy
- mówiono np. że ma szereg podziemnych
korytarzy, którymi można było przedostać się
do Pałacu Kultury i Nauki albo na sekretny
peron kolejowy.
Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 629 52 71
www.muzeumwp.pl

Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a

Pomnik prezydenta i bohatera narodowego
Francji, który po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, służył przez pewien czas
w polskiej armii, a w 1920 r. brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Kiedy w 1967 r.,
generał odwiedził Warszawę, mieszkał przy
Nowym Świecie.
Palma na Rondzie de Gaulle’a

www.palma.art.pl
Palma jest elementem projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. Jak pisze autorka,
Joanna Rajkowska: „w sposób dosłowny jest
to przeniesienie widoku – który w Izraelu jest
oczywisty – do Warszawy; na ulicę, której
nazwa z kolei odsyła z powrotem do Izraela”.

Ważny punkt komunikacyjny stolicy, gdzie już
w XVII w. zbiegały się strategiczne miejskie
trakty. Plac zwany był wtedy Rozdrożem Złotych Krzyży od ustawionych na kolumnach
pozłacanych krucyfiksów, które znajdują
się tam do dziś (trzeci krzyż trzyma w dłoni
święty Jan Nepomucen).
Przy placu znajdują się modne kawiarnie
i restauracje, jak również eleganckie butiki
i sklepy ekskluzywnych światowych marek.
Kościół św. Aleksandra

Bogate zbiory obejmują umundurowanie,
sztandary, odznaczenia, broń oraz inne militaria. Ciekawa ekspozycja na zewnątrz pozwala
podziwiać m.in. wojenne czołgi i śmigłowce.
Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Jedna z najważniejszych instytucji kultury

ul. Książęca 21
www.swaleksander.pl
Klasycystyczny kościół, wzorowany na rzymskim panteonie, wybudowany na początku
XIX w. dla upamiętnienia wizyty Aleksandra I
– cara Rosji, a wówczas także króla Polski. Po
zniszczeniach wojennych świątynię odbudowano w pierwotnej formie.
Figura św. Jana Nepomucena

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Park miejski założony w XIX w. w miejscu placu, na którym odbywały się zabawy ludowe.
Niezwykle atrakcyjnym dla spacerowiczów
zabytkiem jest działająca nieprzerwanie od
1912 r. parkowa waga osobowa. Warto również zobaczyć brązową XIX-wieczną rzeźbę
Gladiatora. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci
jest duży plac zabaw.

Zamek Ujazdowski
– Centrum Sztuki Współczesnej

ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl

Posąg opiekuna dróg i mostów. Ustawiony w
tym miejscu w 1752 r. na pamiątkę ukończenia
prac brukowania warszawskich ulic, oświetlenia i uregulowania kanałów ściekowych.

Centrum Bankowo–Finansowe
„Nowy Świat”

Planetarium – Niebo Kopernika – jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji CNK. Tu
kosmos jest na wyciągnięcie ręki.

ul. Nowy Świat 6/12
www.cbf.com.pl
W okresie PRL był siedzibą władz. Popularnie
nazywano go Domem Partii. Był to najpilniej
strzeżony budynek w tamtym okresie. Od
1991 r. mieściła się tu Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych – symbol zmian
ustrojowych, a obecnie Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”.

ul. Agrykola 1, tel. +48 504 243 783
www.lazienki-krolewskie.pl

Wzniesiony w XVII w. przez Zygmunta III
Wazę. Wcześniej w tej okolicy znajdował się
piękny drewniany dwór, otoczony wspaniałymi ogrodami, w którym mieszkała królowa
Bona po śmierci swojego męża Zygmunta
Starego. Pochodząca z Włoch monarchini

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie

Stanisławowskim, który jest także miejscem
wręczania prestiżowych nagród wybitnym
Polakom.
Łazienki Królewskie to miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym
i rozrywkowym, a także ulubione miejsce
spacerowiczów. W parku nie wolno jednak
jeździć na rolkach, deskorolkach, ani rowerach, aby nie płoszyć żyjących tu wiewiórek
i pawi, które można dokarmiać.
Pałac Na Wyspie

Perła polskiej architektury i jeden z symboli
Warszawy. Król Stanisław August Poniatowski wydawał tu przyjęcia i zapraszał na
słynne obiady czwartkowe. Atrakcją specjalną są rejsy gondolami, które cumują w pobliżu pałacu. Nieopodal znajduje się Teatr na
Wyspie, gdzie latem odbywają się koncerty
i przedstawienia.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego

Usytuowany w parku Ujazdowskim pomnik
wybitnego pianisty, kompozytora, polityka
i działacza społecznego.

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 544 27 00
www.wilanow-palac.art.pl
Był letnią rezydencja królewską Jana III Sobieskiego, a następnie Augusta II oraz najznakomitszych rodów magnackich.
Między pałacem a jeziorkiem Wilanowskim
roztacza się dwupoziomowy, barokowy
ogród włoski, a w części południowej romantyczny park w stylu angielskim.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
W ogrodzie znajdują się kolekcje roślinne,
które obejmują około 10 tysięcy gatunków.
Na zwiedzających czekają interesujące okazy i ścieżki edukacyjne oraz szklarnie. Ogród
można zwiedzać od wiosny do jesieni.

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72
Wybudowany na pocz. XIX w. staraniem
księdza i wybitnego działacza oświeceniowego Stanisława Staszica, w miejscu gdzie
wcześniej znajdował się zrujnowany klasztor
dominikanów, a jeszcze dawniej prawosławna kaplica. W czasie zaborów pałac przebudowano w dekoracyjnym stylu bizantyńsko-ruskim. Mieściło się tu Gimnazjum, zwane
ruskim i Cerkiew, która miała być nawiązaniem do prawosławnej historii tego miejsca.
Na pocz. XX w. pałac odzyskał klasycystyczny
wygląd. Obecnie mieści się w nim Polska
Akademia Nauk oraz Warszawskie Towarzystwo Naukowe.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE

sprowadziła do Polski wiele popularnych
warzyw (stąd nazwa „włoszczyzna”). Również dzięki niej w Polsce pojawiły się włoskie
makarony i przyprawy korzenne, które królowa uwielbiała. Obecnie zamek jest siedzibą
Centrum Sztuki Współczesnej – instytucji
kulturalnej i znakomitej galerii. Poniżej skarpy, na wschód od Zamku, znajduje się park
Agrykola, a przy ulicy o tej samej nazwie
stoją latarnie gazowe, zapalane ręcznie przez
latarników tuż przed zapadnięciem zmierzchu
i gaszone o świcie.

Jest jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie. Ostatni król
Polski Stanisław August Poniatowski (XVIII
w.) – miłośnik i mecenas sztuki – założył tu
największy i najpiękniejszy ogród w Warszawie. Nazwa Łazienki Królewskie pochodzi od
łaźni przebudowanej na pałac.
Na terenie parku znajduje się wiele zabytkowych budowli, z których najważniejsza to letnia rezydencja królewska – Pałac Na Wyspie.
Warto odszukać też inne budowle – pałac
Myślewicki, gdzie mieszkali królewscy dworzanie, Starą i Nową Pomarańczarnię, Starą
i Nową Kordegardę, Biały Domek, Podchorążówkę. Dziś w tych obiektach znajdują się
instytucje kulturalne. W Starej Kordegardzie
– salon wystawowy Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych i galeria wystaw czasowych.
W Podchorążówce – Muzeum Wychodźstwa
Polskiego, w którym oprócz stałej ekspozycji
prezentowane są wystawy czasowe i odbywają się koncerty. Koncerty organizowane są
również w Starej Pomarańczarni i w Teatrze

na świecie. Doczekał się wielu reprodukcji,
najsłynniejsza, w skali 1:1, znajduje się w Japonii – w Hamamatsu.
W okresie letnim (we wszystkie niedziele od
maja do września) o godz. 12.00 i 16.00,
przy pomniku odbywają się bezpłatne, plenerowe koncerty chopinowskie, które gromadzą
dużą publiczność. W Warszawie jest wiele
miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.
Te najważniejsze wyznaczone są przez ustawione w kilkunastu punktach multimedialne,
grające ławeczki.
Belweder

ul. Belwederska 56
www.prezydent.pl

Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich

Neogotycka kaplica wybudowana w XIX w.,
ku czci dawnych właścicieli Wilanowa.
Kościół św. Anny

ul. Kolegiacka 1
www.parafiawilanow.pl
Wzniesiony w XVIII w. Wewnątrz można
podziwiać piękne, zabytkowe dekoracje oraz
sarkofagi i epitafia właścicieli Wilanowa,
których groby znajdują się w krypcie, pod
kaplicą.

Pomnik Fryderyka Chopina

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
widoków związanych z Warszawą i zarazem
najbardziej znanym pomnikiem kompozytora

Zbudowany w XVII w. dla króla Jana III Sobieskiego. Jest jednym z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku i świadectwem
świetności Rzeczypospolitej. W 1805 r. Stanisław Potocki, ówczesny właściciel Wilanowa
udostępnił publiczności swoją kolekcję dzieł
sztuki zgromadzoną w pałacu, tworząc tym
samym jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Wnętrza pałacu, z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym wyposażeniem,
reprezentują trzy epoki stylowe. Najstarsze,
barokowe apartamenty królewskie mieszczą
się w korpusie głównym. Styl wieku XVIII
prezentują wnętrza w skrzydle południowym,
a pomieszczenia urządzone przez Potockich
w XIX w. zajmują skrzydło północne.

Pałac zbudowany w XVII w. Od połowy XVIII
w. stanowił własność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który założył tutaj manufakturę fajansu. Od 1818 r. był rezydencją
Wielkiego Księcia Konstantego, namiestnika
cara w Polsce. W późniejszych latach był siedzibą marszałka Józefa Piłsudskiego, którego
pomnik stoi w pobliżu. W okresie okupacji
hitlerowskiej w Belwederze urzędował niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego
Ludwig Fischer, a po wojnie przywódca PRL
– Bolesław Bierut. W 1989 r. Belweder znów
stał się siedzibą Prezydenta. Początkowo
Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 r. – Lecha
Wałęsy, który później przeniósł się do pałacu
przy Krakowskim Przedmieściu. Obecnie
mieszka tu Prezydent Bronisław Komorowski.

Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej
oraz muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

Pola Wilanowskie, tel. 22 201 97 12
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
www.centrumopatrznosci.pl
www.muzeumjp2.pl
Kościół jest częścią kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zostanie otwarte (2015 r.) muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków (dolna część świątyni) w którym już
są pochowani: poeta ks. Jan Twardowski,
ks. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin
Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie,
Krzysztof Skubiszewski – pierwszy Minister
Spraw Zagranicznych odrodzonej Rzeczpospolitej (1989-1993) oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
W Panteonie znajdują się również relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboliczny
grób bł. Jana Pawła II, który jest wierną repliką grobu w Grotach Watykańskich, gdzie
spoczywa ciało Ojca Świętego.

Warszawa
Trakt Królewski

Bazylika pw. Świętego Krzyża

w kraju i największe muzeum stolicy. Posiada
bogaty zbiór eksponatów, od malarstwa po
rzemiosło i numizmatykę – pochodzących
ze wszystkich epok, od starożytności po
współczesność. Warto zwrócić uwagę na
dzieła Witkacego i Gierymskiego oraz
obraz Jana Matejki (XIX w.): „Bitwa pod
Grunwaldem” o imponujących wymiarach:
426 × 987 cm.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl
Wzniesiona w XVII w. To tutaj, w 1683 r.
król Jan III Sobieski zawierzał Bogu Ojczyznę przed turecką wyprawą na Wiedeń. Król
wygrał wojnę, dzięki czemu Europa została
uratowana przed inwazją turecką. W filary
świątyni wmurowano urny z sercami kompozytora Fryderyka Chopina oraz pisarza
noblisty Władysława Reymonta. Przed fasadą, na frontonie schodów, znajduje się figura
Chrystusa dźwigającego krzyż z napisem na
cokole „Sursum Corda” („W górę serca”).

ul. Dobra 56/66
www.buw.uw.edu.pl
Jeden z najlepszych przykładów współczesnej
architektury w stolicy. W podziemiach tej ciekawej budowli znajduje się centrum rozrywki (bowling, bilard, ściana wspinaczkowa),
a na dachu – jeden z najładniejszych i największych ogrodów dachowych w Europie.
Rozpościera się stąd widok na Wisłę i Stadion
Narodowy, a przez specjalne okna można zajrzeć z góry do wnętrza biblioteki.

PLAC TRZECH KRZYŻY

Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

ul. Wiejska 4/6/8
tel. 22 694 25 00
www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl
Usytuowany nad skarpą wiślaną, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Ujazdowskiego.
Budynki Parlamentu zniszczone podczas
II wojny światowej, zostały odbudowane
w stylu nawiązującym do epoki renesansu.

ALEJE UJAZDOWSKIE
Park Ujazdowski

NOWY ŚWIAT

Nieopodal:

–

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik wybitnego polskiego astronoma, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, wykonany według projektu Bertela Thorvaldsena.
Ogłoszona przez Kopernika teoria dotycząca
obrotu ciał niebieskich, stanowi jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości. Według polskiego powiedzenia mówimy o nim, że wstrzymał Słońce
ruszył Ziemię.
Na świecie istnieją jeszcze dwa identyczne posągi, odlane z tego samego modelu
– w Montrealu i Chicago.

Muzeum Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 1 lub ul. Tamka 41
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl
Jedno z najnowocześniejszych, multimedialnych muzeów biograficznych w Europie, które
mieści się w zabytkowym pałacu Ostrogskich.
Muzeum prezentuje największą kolekcję
chopinianów na świecie. Oprócz bezcennych
pamiątek po kompozytorze można usłyszeć
m.in.: śpiew ptaków z Nohant i poczuć lubiany przez Chopina zapach fiołków.

Stadion Narodowy

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 596 41 00
www.kopernik.org.pl
Jedno z niezwykłych miejsc w Warszawie
i najnowocześniejszych instytucji naukowo-kulturalnych w Europie – tu doświadczamy,
a nie oglądamy. Odczuwamy trzęsienie ziemi
i tornado, prowadzimy symulację operacji
chirurgicznej, poznajemy siłę nośną – zakładając na dłoń profil skrzydła samolotu. Samodzielnie konstruujemy i sterujemy robotami.
Dzięki eksperymentom łatwiej zrozumieć
współczesną naukę i technikę oraz ich wpływ
na nasze życie.

Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
tel. 22 517 94 01
www.stadionnarodowy.org.pl
Jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt
w Polsce. Łączy funkcje stadionu i areny
wydarzeń kulturalnych, umożliwiając organizację imprez sportowych, koncertów oraz
innych wydarzeń komercyjnych.
Stadion jest otwarty przez 7 dni w tygodniu.
Można tu przyjść pojeździć na rolkach lub
pobiegać. Warto też zwiedzić jedną z wielu
proponowanych tras wycieczkowych np. piłkarza.

Przez dziesiątki lat niedostępny dla zwykłych
obywateli budynek obrósł w liczne legendy
- mówiono np. że ma szereg podziemnych
korytarzy, którymi można było przedostać się
do Pałacu Kultury i Nauki albo na sekretny
peron kolejowy.
Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 629 52 71
www.muzeumwp.pl

Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a

Pomnik prezydenta i bohatera narodowego
Francji, który po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, służył przez pewien czas
w polskiej armii, a w 1920 r. brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Kiedy w 1967 r.,
generał odwiedził Warszawę, mieszkał przy
Nowym Świecie.
Palma na Rondzie de Gaulle’a

www.palma.art.pl
Palma jest elementem projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. Jak pisze autorka,
Joanna Rajkowska: „w sposób dosłowny jest
to przeniesienie widoku – który w Izraelu jest
oczywisty – do Warszawy; na ulicę, której
nazwa z kolei odsyła z powrotem do Izraela”.

Ważny punkt komunikacyjny stolicy, gdzie już
w XVII w. zbiegały się strategiczne miejskie
trakty. Plac zwany był wtedy Rozdrożem Złotych Krzyży od ustawionych na kolumnach
pozłacanych krucyfiksów, które znajdują
się tam do dziś (trzeci krzyż trzyma w dłoni
święty Jan Nepomucen).
Przy placu znajdują się modne kawiarnie
i restauracje, jak również eleganckie butiki
i sklepy ekskluzywnych światowych marek.
Kościół św. Aleksandra

Bogate zbiory obejmują umundurowanie,
sztandary, odznaczenia, broń oraz inne militaria. Ciekawa ekspozycja na zewnątrz pozwala
podziwiać m.in. wojenne czołgi i śmigłowce.
Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Jedna z najważniejszych instytucji kultury

ul. Książęca 21
www.swaleksander.pl
Klasycystyczny kościół, wzorowany na rzymskim panteonie, wybudowany na początku
XIX w. dla upamiętnienia wizyty Aleksandra I
– cara Rosji, a wówczas także króla Polski. Po
zniszczeniach wojennych świątynię odbudowano w pierwotnej formie.
Figura św. Jana Nepomucena

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Park miejski założony w XIX w. w miejscu placu, na którym odbywały się zabawy ludowe.
Niezwykle atrakcyjnym dla spacerowiczów
zabytkiem jest działająca nieprzerwanie od
1912 r. parkowa waga osobowa. Warto również zobaczyć brązową XIX-wieczną rzeźbę
Gladiatora. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci
jest duży plac zabaw.

Zamek Ujazdowski
– Centrum Sztuki Współczesnej

ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl

Posąg opiekuna dróg i mostów. Ustawiony w
tym miejscu w 1752 r. na pamiątkę ukończenia
prac brukowania warszawskich ulic, oświetlenia i uregulowania kanałów ściekowych.

Centrum Bankowo–Finansowe
„Nowy Świat”

Planetarium – Niebo Kopernika – jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji CNK. Tu
kosmos jest na wyciągnięcie ręki.

ul. Nowy Świat 6/12
www.cbf.com.pl
W okresie PRL był siedzibą władz. Popularnie
nazywano go Domem Partii. Był to najpilniej
strzeżony budynek w tamtym okresie. Od
1991 r. mieściła się tu Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych – symbol zmian
ustrojowych, a obecnie Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”.

ul. Agrykola 1, tel. +48 504 243 783
www.lazienki-krolewskie.pl

Wzniesiony w XVII w. przez Zygmunta III
Wazę. Wcześniej w tej okolicy znajdował się
piękny drewniany dwór, otoczony wspaniałymi ogrodami, w którym mieszkała królowa
Bona po śmierci swojego męża Zygmunta
Starego. Pochodząca z Włoch monarchini

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie

Stanisławowskim, który jest także miejscem
wręczania prestiżowych nagród wybitnym
Polakom.
Łazienki Królewskie to miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym
i rozrywkowym, a także ulubione miejsce
spacerowiczów. W parku nie wolno jednak
jeździć na rolkach, deskorolkach, ani rowerach, aby nie płoszyć żyjących tu wiewiórek
i pawi, które można dokarmiać.
Pałac Na Wyspie

Perła polskiej architektury i jeden z symboli
Warszawy. Król Stanisław August Poniatowski wydawał tu przyjęcia i zapraszał na
słynne obiady czwartkowe. Atrakcją specjalną są rejsy gondolami, które cumują w pobliżu pałacu. Nieopodal znajduje się Teatr na
Wyspie, gdzie latem odbywają się koncerty
i przedstawienia.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego

Usytuowany w parku Ujazdowskim pomnik
wybitnego pianisty, kompozytora, polityka
i działacza społecznego.

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 544 27 00
www.wilanow-palac.art.pl
Był letnią rezydencja królewską Jana III Sobieskiego, a następnie Augusta II oraz najznakomitszych rodów magnackich.
Między pałacem a jeziorkiem Wilanowskim
roztacza się dwupoziomowy, barokowy
ogród włoski, a w części południowej romantyczny park w stylu angielskim.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
W ogrodzie znajdują się kolekcje roślinne,
które obejmują około 10 tysięcy gatunków.
Na zwiedzających czekają interesujące okazy i ścieżki edukacyjne oraz szklarnie. Ogród
można zwiedzać od wiosny do jesieni.

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72
Wybudowany na pocz. XIX w. staraniem
księdza i wybitnego działacza oświeceniowego Stanisława Staszica, w miejscu gdzie
wcześniej znajdował się zrujnowany klasztor
dominikanów, a jeszcze dawniej prawosławna kaplica. W czasie zaborów pałac przebudowano w dekoracyjnym stylu bizantyńsko-ruskim. Mieściło się tu Gimnazjum, zwane
ruskim i Cerkiew, która miała być nawiązaniem do prawosławnej historii tego miejsca.
Na pocz. XX w. pałac odzyskał klasycystyczny
wygląd. Obecnie mieści się w nim Polska
Akademia Nauk oraz Warszawskie Towarzystwo Naukowe.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE

sprowadziła do Polski wiele popularnych
warzyw (stąd nazwa „włoszczyzna”). Również dzięki niej w Polsce pojawiły się włoskie
makarony i przyprawy korzenne, które królowa uwielbiała. Obecnie zamek jest siedzibą
Centrum Sztuki Współczesnej – instytucji
kulturalnej i znakomitej galerii. Poniżej skarpy, na wschód od Zamku, znajduje się park
Agrykola, a przy ulicy o tej samej nazwie
stoją latarnie gazowe, zapalane ręcznie przez
latarników tuż przed zapadnięciem zmierzchu
i gaszone o świcie.

Jest jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie. Ostatni król
Polski Stanisław August Poniatowski (XVIII
w.) – miłośnik i mecenas sztuki – założył tu
największy i najpiękniejszy ogród w Warszawie. Nazwa Łazienki Królewskie pochodzi od
łaźni przebudowanej na pałac.
Na terenie parku znajduje się wiele zabytkowych budowli, z których najważniejsza to letnia rezydencja królewska – Pałac Na Wyspie.
Warto odszukać też inne budowle – pałac
Myślewicki, gdzie mieszkali królewscy dworzanie, Starą i Nową Pomarańczarnię, Starą
i Nową Kordegardę, Biały Domek, Podchorążówkę. Dziś w tych obiektach znajdują się
instytucje kulturalne. W Starej Kordegardzie
– salon wystawowy Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych i galeria wystaw czasowych.
W Podchorążówce – Muzeum Wychodźstwa
Polskiego, w którym oprócz stałej ekspozycji
prezentowane są wystawy czasowe i odbywają się koncerty. Koncerty organizowane są
również w Starej Pomarańczarni i w Teatrze

na świecie. Doczekał się wielu reprodukcji,
najsłynniejsza, w skali 1:1, znajduje się w Japonii – w Hamamatsu.
W okresie letnim (we wszystkie niedziele od
maja do września) o godz. 12.00 i 16.00,
przy pomniku odbywają się bezpłatne, plenerowe koncerty chopinowskie, które gromadzą
dużą publiczność. W Warszawie jest wiele
miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.
Te najważniejsze wyznaczone są przez ustawione w kilkunastu punktach multimedialne,
grające ławeczki.
Belweder

ul. Belwederska 56
www.prezydent.pl

Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich

Neogotycka kaplica wybudowana w XIX w.,
ku czci dawnych właścicieli Wilanowa.
Kościół św. Anny

ul. Kolegiacka 1
www.parafiawilanow.pl
Wzniesiony w XVIII w. Wewnątrz można
podziwiać piękne, zabytkowe dekoracje oraz
sarkofagi i epitafia właścicieli Wilanowa,
których groby znajdują się w krypcie, pod
kaplicą.

Pomnik Fryderyka Chopina

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
widoków związanych z Warszawą i zarazem
najbardziej znanym pomnikiem kompozytora

Zbudowany w XVII w. dla króla Jana III Sobieskiego. Jest jednym z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku i świadectwem
świetności Rzeczypospolitej. W 1805 r. Stanisław Potocki, ówczesny właściciel Wilanowa
udostępnił publiczności swoją kolekcję dzieł
sztuki zgromadzoną w pałacu, tworząc tym
samym jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Wnętrza pałacu, z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym wyposażeniem,
reprezentują trzy epoki stylowe. Najstarsze,
barokowe apartamenty królewskie mieszczą
się w korpusie głównym. Styl wieku XVIII
prezentują wnętrza w skrzydle południowym,
a pomieszczenia urządzone przez Potockich
w XIX w. zajmują skrzydło północne.

Pałac zbudowany w XVII w. Od połowy XVIII
w. stanowił własność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który założył tutaj manufakturę fajansu. Od 1818 r. był rezydencją
Wielkiego Księcia Konstantego, namiestnika
cara w Polsce. W późniejszych latach był siedzibą marszałka Józefa Piłsudskiego, którego
pomnik stoi w pobliżu. W okresie okupacji
hitlerowskiej w Belwederze urzędował niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego
Ludwig Fischer, a po wojnie przywódca PRL
– Bolesław Bierut. W 1989 r. Belweder znów
stał się siedzibą Prezydenta. Początkowo
Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 r. – Lecha
Wałęsy, który później przeniósł się do pałacu
przy Krakowskim Przedmieściu. Obecnie
mieszka tu Prezydent Bronisław Komorowski.

Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej
oraz muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

Pola Wilanowskie, tel. 22 201 97 12
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
www.centrumopatrznosci.pl
www.muzeumjp2.pl
Kościół jest częścią kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zostanie otwarte (2015 r.) muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków (dolna część świątyni) w którym już
są pochowani: poeta ks. Jan Twardowski,
ks. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin
Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie,
Krzysztof Skubiszewski – pierwszy Minister
Spraw Zagranicznych odrodzonej Rzeczpospolitej (1989-1993) oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
W Panteonie znajdują się również relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboliczny
grób bł. Jana Pawła II, który jest wierną repliką grobu w Grotach Watykańskich, gdzie
spoczywa ciało Ojca Świętego.

Warszawa
Trakt Królewski

T

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Kolumna króla Zygmunta III Wazy
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
Kamienica Prażmowskich
Kościół św. Anny (akademicki)
–
Nieopodal:
plac Teatralny
– Teatr Wielki – Opera Narodowa
plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza
Ogród Saski
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Pomnik Adama Mickiewicza
Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca
Pałac Prezydencki
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego
Hotel Le Meridien Bristol
Pomnik Bolesława Prusa
Kościół Opieki św. Józefa (ss. wizytek)
Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warszawski
Pałac Czapskich (Krasińskich) – ASP
Bazylika pw. Świętego Krzyża
NOWY ŚWIAT
Pomnik Mikołaja Kopernika
Pałac Staszica
–
Nieopodal:
Muzeum Fryderyka Chopina
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik
Stadion Narodowy
Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a
Palma na Rondzie de Gaulle’a

Wiertnicza

6 KM – WILANÓW

WILANÓW

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy
Świat” (dawna siedziba KC PZPR)
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Narodowe

rakt Królewski łączy trzy dawne rezydencje królewskie: Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Pierwszy odcinek Traktu to odchodzące
od placu Zamkowego Krakowskie Przedmieście – jedna z najładniejszych
i najbardziej eleganckich ulic Warszawy. W letnie weekendy jest ona zamykana dla
samochodów i staje się jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów.
Krakowskie Przedmieście przechodzi w Nowy Świat, przy którym znajduje się
wiele sklepów i restauracji oraz znana cukiernia A. Blikle (Nowy Świat 35), która
mieści się pod tym adresem nieprzerwanie od 1869 roku.
Nieopodal Nowego Światu, przy ul. Tamka 41 we wnętrzu barokowego pałacu
Ostrogskich znajduje się supernowoczesne Muzeum Fryderyka Chopina.
Wzdłuż następnego odcinka Traktu, Alej Ujazdowskich, można podziwiać
pałacyki i wille, wybudowane w XIX wieku przez zamożnych warszawiaków. Dziś
mieszczą się w nich główne ambasady. Aleje Ujazdowskie, prowadzące do Łazienek
Królewskich, można obejrzeć w całości z okien autobusu miejskiego. Linie 180
i 116 dojeżdżają do samego Wilanowa, leżącego na końcu 11-kilometrowego Traktu
Królewskiego.

PLAC TRZECH KRZYŻY
Kościół św. Aleksandra
Figura św. Jana Nepomucena
Nieopodal:
Budynek Sejmu i Senatu

–

Założony w XVIII w. jako ogród królewski.
W 1727 r. udostępniony mieszkańcom
Warszawy. Jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych publicznych parków w Polsce.
Zdobią go liczne rzeźby, charakterystyczna
fontanna, wodozbiór w kształcie rotundy
oraz zegar słoneczny. Fryderyk Chopin lubił
tu przychodzić z Konstancją Gładkowską –
swoją wielką miłością, której zadedykował
drugą część koncertu f-moll.

pl. Teatralny 1
www.teatrwielki.pl
W Teatrze Wielkim znajduje się największa
scena operowa na świecie, na której wystawiane są dzieła kompozytorów polskich oraz
klasyka światowa. Boczne skrzydło budynku
zajmuje Teatr Narodowy.

Obecnie Zachęta jest najbardziej prestiżową i największą galerią sztuki współczesnej
w Polsce. Z historią samego gmachu wiąże się
wydarzenie z 1922 r., kiedy na schodach galerii zastrzelono zaprzysiężonego 5 dni wcześniej prezydenta Polski Gabriela Narutowicza.

ka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Książę
Poniatowski był bohaterem narodowym
z przełomu XVIII/XIX w. i uczestnikiem wojen
napoleońskich.
Hotel Le Meridien Bristol

pl. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00
www.zacheta.art.pl

Jednego z najwybitniejszych polskich poetów
epoki romantyzmu. Odsłonięty w 1898 r.,
w okresie nasilonej rusyfikacji (czasy zaborów). Pomnik był „bohaterem” wydarzeń
marca 1968 r. To tutaj zorganizowano słynną manifestację w proteście przeciw zdjęciu
z afisza Teatru Narodowego (na polecenie ambasady ZSRR) „Dziadów” Adama Mickiewicza.

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

www.warsawtour.pl

Kościół Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Zbudowany w XVII w. dla Karmelitów Bosych. Na tyłach świątyni znajduje się dawny
klasztor zakonników, w którym obecnie mieści się Wyższe Metropolitalne Seminarium
Duchowne.
Pałac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Jeden z największych warszawskich pałaców,
zbudowany w XVII w. Był siedzibą pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepod-

Jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli Warszawy z pocz. XX w. Było to
miejsce wytwornych bali i przyjęć oraz spotkań śmietanki towarzyskiej z kręgu kultury i
sztuki oraz polityki. Swoje atelier miał tu Wojciech Kossak, a z hotelowego balkonu śpiewał Jan Kiepura – światowej sławy tenor.
W 1913 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie zorganizowało w Bristolu bankiet na
cześć dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W hotelu gościli także: marszałek

Plac Piłsudskiego
– Grób Nieznanego Żołnierza

Zamek Królewski w Warszawie
– Muzeum. Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej

pl. Zamkowy 4, tel. 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl
Siedziba królów oraz władz Rzeczypospolitej
(od XVI w.). Miejsce uchwalenia Konstytucji 3
Maja (1791 r.) – pierwszej w Europie i drugiej
na świecie.
Podczas II wojny światowej Zamek został
całkowicie zburzony – odbudowano go wykorzystując ocalałe fragmenty. Dziś pełni rolę
muzeum. Perełkami zamkowej kolekcji są
oryginalne obrazy Rembrandta oraz prace
Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, którego weduty osiemnastowiecznej Warszawy
były bezcenną pomocą podczas powojennej
odbudowy miasta.
W lipcu na dziedzińcu Zamku Królewskiego
odbywa się festiwal „Ogrody muzyczne”,
prezentujący sfilmowane koncerty, opery
i balety. Natomiast w sierpniowe weekendy,
pieczołowicie odrestaurowane Arkady Kubickiego sąsiadujące z Ogrodami Królewskimi,
zapraszają na cykl imprez muzycznych i plastycznych „Królewskie Arkady Sztuki”.

Kolumna króla Zygmunta III Wazy

Najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie, wzniesiony w 1644 r. z inicjatywy króla
Władysława IV na cześć jego ojca – Zygmunta
III Wazy, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa
do Warszawy.

Plac powstał w 1791 r., jako ogólnodostępny dziedziniec pałacu Saskiego, który został
zburzony podczas II wojny światowej. Obecnie jest to miejsce ważnych uroczystości
państwowych, związanych z historią Polski.
W Święto Niepodległości (11 listopada) na
plac przybywają tłumnie warszawiacy, żeby
uczestniczyć w obchodach, które kończą się
defiladą wojsk w kierunku Muzeum Wojska
Polskiego.

Warszawska
Informacja
Turystyczna
info@warsawtour.pl
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Pomnik Adama Mickiewicza

Ogród Saski

Plac Teatralny
– Teatr Wielki Opera Narodowa

Park Ujazdowski
Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
Zamek Ujazdowski – CSW
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W WILANOWIE
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Park
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Mauzoleum Stanisława i Aleksandry
Potockich
Kościół św. Anny
Nieopodal:
Świątynia Opatrzności Bożej, muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nieopodal:

Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – symboliczny grobowiec
dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. Przy Grobie
płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. Stoi tu również krzyż upamiętniający
wizyty świętego Jana Pawła II w Warszawie.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

ALEJE UJAZDOWSKIE

ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pałac na Wyspie
Pałac Myślewicki
Teatr na Wyspie (Amfiteatr)
Stara Pomarańczarnia
Biały Domek
Wodozbiór
Nowa Kordegarda
Stara Kordegarda
Podchorążówka
Świątynia Diany
Świątynia Egipska
Nowa Pomarańczarnia
Pomnik króla Jana III Sobieskiego
Pomnik Fryderyka Chopina
Pomnik Henryka Sienkiewicza
Belweder
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Na przykościelnej dzwonnicy znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok
na Starówkę, Krakowskie Przedmieście oraz
panoramę prawobrzeżnej Warszawy. W okresie letnim o godz. 12. odbywają się koncerty
organowe.

bardziej „warszawskiej” powieści – która oddaje sugestywny obraz XIX-wiecznej stolicy.
Kościół Opieki św. Józefa

ul. Krakowskie Przedmieście 34
Zbudowany w XVIII w., do dziś zachował
oryginalne wyposażenie. W czasach młodości
licealnej Chopina odprawiano tutaj msze dla
uczniów i studentów, podczas których Fryderyk grywał na organach. Poznał tu wtedy
swoją miłość – Konstancję Gładkowską, która
śpiewała podczas nabożeństw.
W klasztorze, który przylega do świątyni,
mieszkał i tworzył poeta ks. Jan Twardowski,
który w kościele ss. wizytek głosił niezapomniane kazania.

Kamienica Prażmowskich

Kościół św. Anny

ul. Krakowskie Przedmieście 68
www.swanna.waw.pl
Wzniesiony w XV w. Jeden z najpiękniejszych
kościołów w Polsce i główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To tutaj Jan
Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas swojej
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

Pałac Czapskich/Krasińskich
– Akademia Sztuk Pięknych

ul. Krakowskie Przedmieście 5
chopin.museum/pl
Barokowy pałac zbudowany w XVIII w.
Obecnie jest siedzibą Akademii Sztuk
Pięknych. W lewej oficynie pałacu znajdowało
się ostatnie warszawskie mieszkanie
Fryderyka Chopina.

Jest jednym z najstarszych salonów wystawowych w Polsce. Od początku istnienia Galerii
swoje prace prezentowali tu najwybitniejsi
polscy artyści oraz twórcy światowej sławy,
m.in. Paul Cezanne, Pablo Picasso, Max Ernst,
czy Jean Dubuffe.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Krakowskie Przedmieście 87
Rokokowa kamienica z czasów saskich
(XVII.w.). Obecnie mieści się tu Dom Literatury
a obok w kamienicy Johna pierwsze w Polsce
schody ruchome (1949 r.), dzięki którym można
sprawnie przedostać się z placu Zamkowego na
Trasę W-Z (Wschód – Zachód).

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
www.uw.edu.pl
Pierwszy uniwersytet w Warszawie. Jedna
z największych i najważniejszych polskich
uczelni. Powstał w 1816 r. jako Królewski
Uniwersytet Warszawski. W obecnym kształcie istnieje od 1915 r. Zespół uniwersytecki
składa się z kilku zabytkowych budowli, m.in.
pałacu Kazimierzowskiego, który na pocz.
XIX w. był siedzibą Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał Fryderyk Chopin.
W tym okresie kompozytor wraz z rodziną
mieszkali w oficynie pałacu.

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

WarsawPass – wstęp wolny do topowych warszawskich
atrakcji. Karta do nabycia w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych muzeach i online na stronie
www.warsawpass.com
Karta obowiązuje m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Nauki
Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki
Zdjęcia:
B. Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie,
W. Hansen, W. Kryński, A. Książek, F. Kwiatkowski,
K. Naperty, T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl,
B. Skierkowski, S. Szczygieł.
Opracowanie kartograficzne mapy i ikonek
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl”

ległości w 1918 r. W 1989 r. prowadzono tu
obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Od 1994 r.
jest siedzibą Prezydenta RP – rezydowali tu
kolejno: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski.
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

Wykonany według projektu światowej sławy
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Postać księcia wzorowana jest na posągu cesarza Mar-

Polski Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa
Polskiego po odzyskaniu niepodległości w
1918 r., John F. Kennedy, Richard Nixon,
a także Tina Turner i Woody Allen. Dziś Bristol nadal jest luksusowym hotelem i jednym
z piękniejszych budynków na Krakowskim
Przedmieściu.
Pomnik Bolesława Prusa

skwer ks. Jana Twardowskiego
Przedstawia postać czołowego pisarza polskiego pozytywizmu – autora „Lalki” – naj-

Wydanie IV, Warszawa 2014
Egzemplarz bezpłatny

Pomnik kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Ze względu na zasługi dla kraju i kościoła katolickiego – nazywany tak od słów papieża
Jana Pawła II, który powiedział, że „taki prymas jak Wyszyński zdarza się raz na 1000 lat”.

