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Centrum Nauki Kopernik 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Wisła

Stadion PGE Narodowy

POLIN Muzeum
Historii Żydów Polskich

Umschlagplatz

Synagoga

Multimedialny Park Fontann

Informacja Turystyczna

Opis piktogramów

Dostępne dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich

Dostępne z pomocą dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich

Dostępne dla osób niesłyszących
i niedosłyszących 

Udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 
i mających problemy z czytaniem

Możliwość wejścia z psem asystującym

Miejsca parkingowe

Udogodnienia dla osób 
niewidomych

Oznaczone miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych

Winda dostępna dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich

Winda dostępna z pomocą dla osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich

Toalety dostępne z pomocą dla osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich

Pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem

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

Toalety dostępne dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich

WarsawPass – bezpłatne zwiedzanie najważniejszych atrakcji Warszawy.
Kartę kupisz w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej, wybranych 
muzeach oraz przez internet. Szczegóły na stronie www.warsawpass.com 
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Starówka

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

Obok południowej ściany Zamku Królewskiego 
leżą dwa uszkodzone trzony Kolumny Zygmunta. 
Starszy ma ponad 370 lat, a młodszy prawie 130.

Warszawska Starówka ma ponad 700-letnią historię. Stare Miasto zrównane
z ziemią w czasie II wojny światowej, zostało od podstaw zrekonstruowane.
UNESCO wpisało je na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Z kolei Zamek Królewski 
należy do najchętniej odwiedzanych atrakcji Warszawy. Można w nim zobaczyć cenne 
eksponaty, m.in. królewskie trony. U stóp Zamku, od strony Wisły, znajdują się pieczoło-
wicie odrestaurowane podcienia – Arkady Kubickiego – i dwupoziomowe ogrody.
Latem Starówka pełna jest kawiarnianych ogródków, a rynki Starego i Nowego Miasta 
oraz dziedziniec Zamku i Arkady stają się sceną festiwali kulturalnych. Zimą Stare Miasto
i Trakt Królewski mienią się oszałamiającą iluminacją.
Nad placem góruje kolumna Zygmunta. Wzniesiona w XVII wieku i wysoka na 22 metry 
jest najstarszym i zarazem najwyższym pomnikiem Warszawy. Upamiętnia króla Zygmun-
ta III Wazę, który w 1596 roku przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Pomnik w czasie 
wojennej zawieruchy legł w gruzach – jego obecny trzon ustawiono w 1949 roku.   Kolum-
na jest zawsze oblegana – to pod nią umawiają się wszyscy spotykając się na Starówce.

Bezcenny zabytek z listy
Światowego Dziedzictwa UNESCO

Zamek Królewski  www.zamek-krolewski.pl



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

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

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

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

Dojazd:
A Pl. Zamkowy: 116, 175, 180, 222, 503
A  Stare Miasto: 160, 190, 527
T  Stare Miasto: 4, 13, 20, 23, 26

1

NIEDZ. 
wstęp
O zł

Kasa biletowa:

Zamek KrólewskiKamienne Schodki



Warszawa  
Fryderyka Chopina

Urna z sercem kompozytora 
znajduje się w kościele św. Krzyża.

Bezpłatny audioprzewodnik: 
pl.chopin.warsawtour.pl

Genialny kompozytor Fryderyk Chopin połowę 
życia spędził w Warszawie
Tu się wychował, wykształcił i skomponował wiele ze swoich dzieł.  
Drogowskazami prowadzącymi jego śladami są multimedialne ławeczki.  
Każda z nich stoi nieopodal miejsca, z którym kompozytor był związany.

Na multimedialnych ławeczkach znajdują się 
fotokody do pobrania mobilnego
przewodnika i materiałów
audio-wideo.



wstęp
O zł

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

WARTO ODWIEDZIĆ!
Muzeum Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 1, chopin.museum/pl 
Nowoczesne, multimedialne, interaktywne i pełne wspaniałych eksponatów związa-
nych z Chopinem. Zobaczysz tu m.in. ostatni fortepian kompozytora,
jego notatki, listy, szkice muzyczne, pudełeczko na cukierki, a także
maskę pośmiertną i odlew dłoni.

Kosciół św. Krzyża na Trakcie Królewskim
ul.Krakowskie Przedmieście 3
W filarze nawy głównej umieszczono urnę z sercem Chopina
przywiezioną z Francji przez ukochaną siostrę kompozytora.

2
Dojazd:
Muzeum Fryderyka Chopina – M Nowy Świat-Uniwersytet, A  Ordynacka: 116, 175, 180, 
222   Kościół św. Krzyża – A  Uniwersytet: 116, 175, 180, 222, 503
Pomnik Chopina – A  Łazienki Królewskie: 116, 180

NIEDZ. 
wstęp
O zł

Kasa biletowa:

Muzeum Fryderyka Chopina



Muzeum  
Powstania Warszawskiego

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

ul. Grzybowska 79, www.1944.pl 

NIEDZ. 
wstęp
O zł

Jedno z najnowocześniejszych
i najchętniej odwiedzanych muzeów 
Warszawy
Jest wyrazem hołdu warszawiaków dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną 
Polskę i jej stolicę. Multimedialna ekspozycja przedstawia walkę i codzienność 
powstańców na tle okupacyjnej grozy, a także opisuje powojenny terror 
komunistyczny. Organizowane są tu wykłady, pokazy filmów, spektakle teatralne 
i koncerty. Najwięcej wydarzeń odbywa się w tygodniu poprzedzającym 
1 sierpnia, czyli dzień rozpoczęcia akcji zbrojnej przeciwko niemieckim okupantom 
w 1944 roku.

Dzwon „Monter” zawieszony w Parku Wolności 
przyległym do Muzeum, upamiętnia gen. bryg. 
Antoniego Chruściela – dowódcę sił
Powstania Warszawskiego.



Dojazd:
M Rondo Daszyńskiego
A  Muzeum Powstania Warszawskiego: 102, 105 
T  Muzeum Powstania Warszawskiego: 1, 22, 24

3

WARTO WIEDZIEĆ!
Co roku 1 sierpnia o godzinie 17 rozlegają się syreny alarmowe i na kilka chwil 
zamiera ruch uliczny. Tak Warszawa czci pamięć powstańców.

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

WARTO ZOBACZYĆ!
Murale czołowych grafików w galerii plenerowej Mur Sztuki w Ogrodzie Róża-
nym przy muzeum.

Bombowiec Liberator B-24J – samolot niosący pomoc powstańcom został ze-
strzelony w drodze powrotnej do bazy. Jego pełnowymiarowa replika jest jedną 
z głównych atrakcji muzeum.

Miasto Ruin – trójwymiarowy film. Cyfrowa rekonstrukcja zburzonego miasta 
widziana z pokładu „Liberatora”.



Pałac  
Kultury i Nauki

Koniecznie wjedź na XXX piętro 
i zobacz panoramę Warszawy!

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków
w Warszawie
Ten socrealistyczny gmach widać z każdego niemal zakątka miasta. Dla wielu 
bywa wręcz swoistym drogowskazem. Ma ponad 3000 pomieszczeń i prawie 
90 „lokatorów”, m.in. cztery teatry, multikino, dwa muzea, dwie biblioteki 
publiczne oraz punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej. Na 45. piętrze 
gniazduje para sokołów wędrownych o imionach Wars i Sawa. Ornitologiczne 
reality show można oglądać na www.webcam.peregrinus.pl.

PKiN wzniesiono jako „dar narodów radzieckich”, choć fama głosiła, że to „pre-
zent od Stalina” i symbol radzieckiej dominacji.

pl. Defilad 1, www.pkin.pl

W sezonie letnim przed PKiN na placu Defilad organizowane są imprezy 
kulturalne i sportowe. Więcej na www.facebook.com/pldefilad/



Dojazd:
M Centrum; M Świętokrzyska
A  T  Centrum; A  T  Dworzec Centralny; A  T  Metro Świętokrzyska; A  Emili Plater
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WARTO ZOBACZYĆ!
Pałac od piwnicy aż po dach. Wycieczka obejmuje m.in. labirynt podziemi, sale 
balowe, taras widokowy na XXX piętrze. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem – 
szczegóły na stronie www.pkin.pl.

Jak wyglądała Warszawa w średniowieczu i kolejnych epokach. Przekonaj się sam 
podczas wirtualnej wycieczki w czasie #HoryzontHistorii. Wjedź na XXX piętro
i załóż gogle VR, by rozpocząć przygodę.

WARTO WIEDZIEĆ!
PKiN jest najwyższym budynkiem w Polsce – ma 237 m do szczytu
iglicy i 44 piętra!

Zegar na wieży – nazwany Zegarem Milenijnym odsłonięto
w noc sylwestrową z 2000 na 2001 rok. Średnice każdej z jego
czterech tarcz mają po 6 m. Zminiaturyzowana replika zegara
wisi w holu głównym Pałacu.

Pałac to zabytek – w 2007 roku PKiN został wpisany do rejestru
zabytków. Jest chroniony na równi z rezydencjami
królewskimi i Starówką.

Gmach Pałacu Kultury i Nauki:



Rezydencje królewskie Dojazd: 
A  Łazienki Królewskie: 116, 180

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

WARTO ZOBACZYĆ!
Wszystkie zabytkowe budowle w parku m.in. Starą Pomarańczarnię i Pałac 
Myślewicki.

Amfiteatr imitujący ruiny Forum Romanum.

Łazienki Królewskie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Letnia rezydencja króla Stanisława 
Augusta, ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl
Rezydencja ostatniego króla Polski jest jednym z najładniejszych zespołów pa-
łacowoparkowych w Europie. Nazwa kompleksu pochodzi od XVII-wiecznej łaźni 
polskiego szlachcica przebudowanej w XVIII wieku na pałac. Położony w cen-
trum miasta park tworzą trzy ogrody: Królewski, Belwederski i Modernistyczny, 
które łącznie zajmują aż 76 hektarów! Żyją tu wiewiórki, kaczki, pawie, łabędzie. 
Ozdobą parku są także liczne rzeźby. W pałacu Na Wyspie król Stanisław August 
Poniatowski wydawał słynne obiady czwartkowe, na które zapraszał uczonych 
i poetów, by dyskutować z nimi o bieżących wydarzeniach. Dziś znajduje się tu 
muzeum, w którym można podziwiać obrazy z królewskich kolekcji.

Park i koncerty
chopinowskie 

Obiekty  
muzealne

wstęp
O zł

CZW. 
wstęp
O zł



Wilanów
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.pl 
Pałac walecznego monarchy i wybitnego wodza, zwycięzcy spod Wiednia. Zapro-
jektowano go na wzór barokowych rezydencji francuskich. Pomiędzy pałacem 
a Jeziorem Wilanowskim znajduje się dwupoziomowy ogród włoski, a w części 
południowej romantyczny park w stylu angielskim. Pałac, nazywany „polskim 
Wersalem”, jest jednym z najpiękniejszych w Europie.

Dojazd:
A Wilanów: 116, 180, 519

CZW. 
wstęp
O zł

5

WARTO ZOBACZYĆ!
Szklany pawilon w kształcie namiotu tureckiego, wypełniony cennymi rzeźbami.

Muzeum Plakatu w dawnej ujeżdżalni pałacowej.

WARTO WIEDZIEĆ!
Wilanów był ulubioną letnią rezydencją króla Jana III Sobieskiego. To tu 
król odpoczywał w towarzystwie ukochanej żony Marysieńki. Walory rezydencji 
doceniali też późniejsi właściciele – m.in. Aleksandra i Stanisław Kostka Potoccy, 
którzy w 1805 r. otworzyli tu pierwsze polskie muzeum sztuki.

Kasa biletowa pałacu i ogrodu: 



WARTO ODWIEDZIĆ!
POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6, www.polin.pl
Tysiąc lat wspólnej historii Polaków i Żydów opowiedziane w sym-
bolicznym miejscu. Ekspozycja to osiem multimedialnych galerii: od 
czasów pierwszego osadnictwa w średniowieczu przez
burzliwe wydarzenia sprzed wieków i czas zagłady,
aż po odradzanie się żydowskiej społeczności po 1989 roku. 

Judaica

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

Dojazd:
Synagoga Nożyków i Teatr Żydowski – A  Pl. Grzybowski: 102, 105, 227
POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich – A  Nalewki-Muzeum: 111, 180
T  Anielewicza: 17, 33 T  Muranów: 15, 18, 35

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

Przed II wojną światową Żydzi stanowili
30 procent mieszkańców Warszawy.

Synagoga Nożyków
jest jedyną przedwojenną
synagogą czynną
do dziś.

CZW. 
wstęp
O zł



Plac Grzybowski, będący centrum kultury żydowskiej w Warszawie.
Przy pobliskiej ulicy Twardej stoi synagoga Nożyków. Od placu odchodzi ulica Próżna 
– jedyna ulica w Warszawie ocalała z przedwojennej dzielnicy żydowskiej.

Teatr Żydowski, pl. Grzybowski 12/16, www.teatr-zydowski.art.pl 
Wybrane sztuki teatr gra w języku jidisz.

WARTO WIEDZIEĆ!
Między ulicami Sienną i Złotą zachował się jedyny fragment muru getta.  
Żeby go zobaczyć trzeba wejść na podwórze od strony ulicy Złotej 62.

W Warszawie odbywają się festiwale kultury żydowskiej
* „Warszawa Singera” – lato, www.festiwalsingera.pl
* „Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej”
– jesień, www.wjff.pl

Co roku 19 kwietnia w rocznicę Powstania w Getcie żonkile są 
rozdawane na ulicach Warszawy.
Żonkil to symbol pamięci, szacunku i nadziei.

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

Kirkut – A  Esperanto: 107, 111, 180, 527 T  Cm.Żydowski: 1, 22, 27 6

Hebrajskie słowo “Polin” znaczy 
“tutaj odpocznĳ” albo “Polska”.



Centrum  
Nauki Kopernik

Planetarium Niebo Kopernika
to kosmos na wyciągnięcie ręki

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

Kino plenerowe wstęp
O zł

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



Dojazd:
M Centrum Nauki Kopernik 
A  Metro Centrum Nauki Kopernik: 102, 162, 185
A  Biblioteka Uniwersytecka: 105, 118, 127
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WARTO WIEDZIEĆ!
Eksperymentowanie jest tak wciągające, że na zwiedzanie CNK trzeba  
przeznaczyć kilka godzin. „Kopernik” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, 
dlatego żeby uniknąć stania w długiej kolejce do kasy, warto kupić bilety on-line 
na bilety.kopernik.org.pl.

Planetarium Niebo Kopernika pozwala widzom przenieść się do najodle-
glejszych zakątków kosmosu. Bilety kupuje się oddzielnie. Ze względu na to, 
że projekcje muszą odbywać się w całkowitej ciemności – spóźnialscy nie są 
wpuszczani.



Muzeum Narodowe  
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3
www.mnw.art.pl

Jedna z największych i najbogatszych  
kolekcji w Polsce
Jego zbiory liczą ponad 800 tysięcy dzieł sztuki polskiej i światowej  
– od antyku do współczesności. Obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki,  
ryciny, fotografie, numizmaty, przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.  
Muzeum Narodowe w Warszawie należy także do najnowocześniejszych muzeów 
sztuki w Europie. Sterowanym komputerowo oświetleniem typu LED mogą po-
szczycić się tylko nieliczne muzea oraz galerie niemieckie i angielskie.
System „ledowy” umożliwia dostosowanie natężenia światła do każdego obrazu 
z osobna tak, aby jak najlepiej wydobyć jego walory. 

WT. 
wstęp
O zł

W zbiorach ponad 800 tysięcy  
dzieł ze wszystkich epok!

Żydówka z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego
– obraz zrabowany podczas II wojny światowej
i odzyskany po blisko 70 latach.



Dojazd:
A Muzeum Narodowe: 111, 117, 158, 507, 517, 521
A  Foksal: 116, 128, 175, 180, 222, 503
T  Muzeum Narodowe: 7, 9, 22, 24, 25
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WARTO ZOBACZYĆ! 
„Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki – największy polski obraz. Płótno ma 
blisko 40 m2 (4,26 x 9,87m). Zdjęcie obrazu do renowacji wymagało użycia 400 
lin taterniczych.

Galerię Faras jedyną w Europie ekspozycję zabytków kultury i sztuki nubijskiej
z okresu chrześcijańskiego.

Galerię Sztuki Średniowiecznej z dziełami ze wszystkich regionów związanych 
historycznie z Polską oraz powstałymi w innych częściach Europy.

Galerię Sztuki XX i XXI wieku – jedna z największych kolekcji sztuki nowocze-
snej i współczesnej w Polsce.

Wystawę czasową. Muzeum regularnie zaprasza też na 
wykłady i seanse filmowe w kinie w podziemiach gmachu.

Insygnia koronacyjne Augusta III, XVIII w.



Wisła

WARTO WIEDZIEĆ!
Po Wiśle można pływać! Promy: Pliszka, Słonka lub Wilga przepływają na drugi 
brzeg w ciągu zaledwie kilku minut i są bezpłatne. Aby spojrzeć na Warszawę 
z zupełnie innej perspektywy warto wybrać się w 1,5 godzinny rejs tramwajem 
wodnym, a jeśli mamy wolny cały dzień – statkiem do Serocka.
www.ztm.waw.pl

Nowa „dzielnica” Warszawy
Trudno wyobrazić sobie panoramę Warszawy bez Wisły – rzeka miała ogromny 
wpływ na rozwój miasta, a dzisiaj oferuje turystom i mieszkańcom niezliczone 
atrakcje. Imprezy plenerowe, plaże, tramwaje wodne, ścieżki rowerowe i piesze 
– to tylko część z nich. Nad Wisłą świetnie bawić się będą zarówno wielbiciele 
sportów wodnych, rodziny z dziećmi, jak i Ci, którzy szukają spokoju i kontaktu z 
naturą.
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Leżaki, hamaki, boiska do gry, miejsca na ognisko – na miejskich plażach 
każdy znajdzie coś dla siebie.

Gruba Kaśka i Chudy Wojtek to dwa urządzenia, które pracują na Wiśle. Zielona 
wieża po środku rzeki to Kaśka – największa studnia infiltracyjna w Europie, 
natomiast Wojtek to statek – spulchnia dno dookoła Kaśki.

WARTO ZOBACZYĆ!
Pokazy „woda, światło, dźwięk” w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizo-
wanym na lewym brzegu Wisły, u stóp Starówki. W letnie weekendy (piątek-so-
bota) po zmierzchu na wodnym ekranie zaczyna się niezwykłe widowisko: lasery, 
animacje i muzyka tworzą barwny spektakl.
Harmonogram na stronie www.estrada.com.pl

Dzikie zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu. Nadwiślańskie 
brzegi są domem dla wielu gatunków ptaków i ssaków.
Przy odrobinie cierpliwości i szczęścia można spotkać sarny, dziki, 
bobry, kormorany, zimorodki, czaple i wiele innych.

Dojazd:
Multimedialny Park Fontann – A  Sanguszki: 118, 185



PGE Narodowy

Fasada w barwach narodowych
przypomina powiewającą
na wietrze flagę.

Emocje gwarantowane!
Wybudowany na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku w miejscu 
historycznego stadionu X-lecia (pamiątką po nim jest rzeźba„Sztafeta”   ), jest 
jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Łączy funkcje 
stadionu i areny wielkich wydarzeń.
To fantastyczne miejsce, w którym nie ma rzeczy niemożliwych – w tym samym 
miesiącu może być boiskiem piłkarskim, areną lekkoatletyczną, sceną koncertów 
gwiazd, a nawet wielkim basenem do zawodów w windsurfingu. Stadion Naro-
dowy tętni życiem przez cały rok, także w zimie!

WARTO ZWIEDZIĆ!
Cały stadion udając się na wycieczkę trasą Piłkarza lub inną z bogatej oferty 
wycieczek specjalnych. Więcej informacji oraz harmonogram wycieczek:
www.pgenarodowy.pl/wycieczki, tel. 22 295 95 95,
rezerwacje@pgennarodowy.pl

al. J. Poniatowskiego 1
www.pgenarodowy.pl
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Zapierający dech w piersiach widok na Stadion 
z placu Zamkowego – to idealne miejsce na 
pamiątkowe zdjęcie.

Dojazd:
M Stadion Narodowy
A Rondo Waszyngtona 111, 117, 158, 507, 517, 521
T  Rondo Waszyngtona 7, 9, 22, 24, 25

WARTO WIEDZIEĆ!
Teren wokół stadionu – otwarty jest siedem dni w tygodniu, od rana do wieczo-
ra. To miejsce kochają szczególnie rolkarze i spacerowicze. Często odbywają się tu 
imprezy rodzinne, zawody, a czasem inne spontaniczne wydarzenia. Latem 
w parku wokół stadionu do dyspozycji odwiedzających jest strefa letnia z hama-
kami rozwieszonymi pomiędzy drzewami, a także tor kartingowy – jedyny 
w Warszawie asfaltowy tor dostępny codziennie i dla każdego.
www.kartingowynarodowy.pl

Plenerowe kino samochodowe działa w lecie na błoniach stadionu. Seanse 
odbywają się w weekendy od połowy czerwca do połowy września.
www.pgenarodowy.pl

Stadion mieści 58 000 kibiców. Iglica stadionu ma wysokość 70 m, a 4 ogromne 
ekrany LED ponad 200 m2 powierzchni. Na terenie stadionu znajduje się 550 km 
kabli – to tyle ile wynosi odległość z Warszawy do Szczecina trasą E-30. Kubatura 
całego Stadionu to ponad 1 000 000 m3 – więcej niż Pałac Kultury i Nauki wraz ze 
wszystkimi przyległymi pomieszczeniami.



Projekt mapy, opracowanie graficzne ikonek:
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl

Zdjęcia:
W. Z. Panów (PZ Studio), I. Gmyrek, W. Kośniewska, A. Książek, E. Majdak, K. Naperty, T. Nowak, B. Tekieli, 
P. Wierzbowski, A. Witkowska, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Andrzej Wencel – Ach!Odessa-Mama – Teatr 
Żydowski w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, J. Sielicka – Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Narodowe w Warszawie: (Jan Matejko – Stańczyk, 1862. Aleksander Gierymski – Żydówka z Pomarańczami, 
ok. 1881. Lukas Cranach St., – Adam i Ewa, 1508–1512. Sandro Botticelli – Madonna z Dzieciątkiem, św. 
Janem Chrzcicielem i Aniołem. Ligier Piotr / Doliński Zbigniew – Św. Anna VIII-IX w., Theodor Rombouts – 
Gra w karty, lata 30. XVII w., Jan Matejko – Bitwa pod Grunwaldem, 1878. Johann Heinrich Köler – Insygnia 
koronacyjne Augusta III, Drezno, 1733), Zdjęcia wystawy i budynku – B. Bajerski. Stadion Narodowy.

Piktogramy wykorzystane w niniejszym folderze zostały zaczerpnięte
z wyszukiwarki Niepelnosprawnik.eu prowadzonej przez Fundację TUS
(www.tus.org.pl, www.niepelnosprawnik.eu).
Kryteria przyznawania piktogramów dostępne na stronie
www.niepelnosprawnik.eu

Warszawska
Informacja Turystyczna
info@warsawtour.pl

oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy
www.warsawtour.pl

    /Warsaw       /ewarsaw       /fall_in_love_with_warsaw

Pobierz aplikację WarsawTour

Wydawca
Stołeczne Biuro Turystyki

Wydanie X, Warszawa 2016. Egzemplarz bezpłatny.


