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CO DĚL AT VE VARŠAVĚ,  KDYŽ…?

JSI SPORTOVNÍM 
FANOUŠKEM?

VYHLÁDLO TI? ZAMILOVAL SES?

JE KRÁSNÉ POČASÍ? PRŠÍ? ZA JÍMÁŠ SE O HISTORII?

CHCEŠ SE BAVIT? JSI MILOVNÍKEM DOBRÉ 
HUDBY?

CESTUJEŠ S DĚTMI?

PŘI JEL JSI JEN NA 
CHVILKU?

JSI SKUTEČNÝM 
OBJEVITELEM?

JSI NA SLUŽEBNÍ CESTĚ?

Není důležité, zda svítí slunce, nebo prší, 
máš spoustu času nebo ses stavil pou-
ze na chvilku. Varšava znamená skvě-
lou volbu pro každou náladu a po časí: 
uchvacuje výjimečnou historií, dokáže 
překvapit při od halování stále nových 
tajemství. Míchá zvuky, chutě a emoce. 
Zelená, moderní metropole stvořená pro 
návštěvu s rodinou, partnerem nebo jen 
tak bez doprovodu. Kup si jízdenku nebo 
letenku, sbal si cestovní zavazadlo a vy-
dej se na cestu. Nedělej si starosti, my ti 
poradíme, co dělat ve Varšavě, když…



JE KRÁSNÉ POČASÍ?
CO KDYŽ...

Tolik věcí můžeš dělat, když je krásné počasí. Bezplatný chopi-
novský koncert v Královských lázních (Łazienki Królewskie) 
nebo projížďka na kole. Piknik na Mokotovských polích 
(Pola Mokotowskie), procházka po bulvárech na bře-
zích Visly a o palování na největší městské říční 
pláži v  Evropě. A c o třeba výlet za město do 
lůna přírody – V aršava je přece jediným 
hlavním městem v Evropě bezprostřed-
ně hraničícím s národním parkem. Ani 
si nevšimneš, jak rychle běží čas na 
čerstvém vzduchu. 
A pokud přijíždíš do Varšavy 
v létě, vyhoď z kufru péřo-
vou bundu. Skutečně 
bude k ničemu…

Pokud máš rád atmosféru módních, životem kypících míst, navštiv Plac Zbawiciela, 
Mekku varšavských hipsterů, studentů a lidí pohybujících se v kultuře. Pole Mokotowskie



Saska Kępa je skvělým místem na opalování, 
městská pláž Poniatówka ideální na beach 
volejbal, Port Czerniakowski na setkání s přáteli. 
Je z čeho vybírat, protože Varšava má až šest 
městských pláží.

Představ si, že v dávných dobách se tudy 
procházeli ctihodní Varšavané, jako 
například Fryderyk Chopin nebo Maria 
Skłodowska-Curie. Ulice Krakovské před-
městí (Krakowskie Przedmieście), vyzařu-
jící atmosférou dávných časů, se na jaře 
a v létě mění na elegantní korzo. Po větší 
část roku tam na tebe čekají městská kola 
Veturilo. Nezapomeň si prohlédnout na his-
torický hlavní kampus Varšavské univerzity, 
největší vysoké školy v Polsku.

Na bulvárech nad Vislou 
najdeš to, co máš nejvíc 
rád: malebné západy 
slunce, jízdu na kolečko-
vých bruslích nebo relax 
v baru pod širým nebem. 
Z vyhlídky pozoruj plující 
lodě, bárky a vodní tramva-
je. Necháš se přemluvit na 
projížďku loďkou?



Muzeum dějin polských Židů POLIN
WWW.POLIN.PL

PRŠÍ?
Když se na obloze objeví těžké černé mraky, nepropadej panice. 
V  interaktivních muzeích, jako jsou například Muzeum dějin 
polských Židů POLIN, Chopinovo muzeum a Národní muzeu 
určitě nezmokneš. Po jejich prohlídce si odpočiň nakupo-
váním. V ex kluzivních obchodních domech a  malič-
kých designérských buticích najdeš světové značky 
a nejlepší produkty s visačkou Made in Poland. 
Nikam nemusíš pěšky, všude se dostaneš po-
hodlnou městskou dopravou. 
V  přestávce mezi návštěvami muzeí 
a  nakupováním si zajdi do někte-
rého ze stovky lokálů se skvělou 
atmosférou. Šálek aromatické 
kávy a vynikající tvarohový 
řez (sernik) ti dají zapo-
menout, že venku 
prší.

Přejdi se po ulicích ži-
dovského městečka v 
Muzeu dějin polských 
židů POLIN, zastav 
se pod impozantními 
klenbami synagogy 
zrekonstruované 
tradičními technikami 
ze 17. a 18. století. 
Vychutnej si bohat-
ství barev. A teď zkus 
nalézt v této budově 
aspoň jeden hřebík. 
Hodně štěstí!

To není kosmická loď, ale varšavské metro. Každá stanice byla navržena 
v jiném stylu, všechny okouzlují moderním designem a funkčností. Na lince 
M1 vyhledej stanici Plac Wilsona, kterou CNN považuje za jednu z nejpů-
sobivějších v Evropě. Linka M2 vděčí za své barevné zpracování návrhům 
vynikajícího umělce Wojciecha Fangora. Vydej se na cestu a přesvědč se, 
že cestování městskou dopravou nemusí být vůbec nudné. 

CO KDYŽ...



Najdi monumentální „Bitvu u Grunwaldu“, vzácný portrét 
sv. Anny v Galerii Faras a bohatou expozici malířství 20. století. 
V Národním muzeu se staň skutečným znalcem umění.
WWW.MNW.ART.PL

Obchodní centrum Zlaté terasy (Złote Tarasy)

V multimediálním Muzeu Fryderyka Chopina si prohlédni poslední klavír vynikajícího skladatele 
a vzácné rukopisy, hluboce se nadechni… a ucítíš jeho oblíbenou vůni. Pokud sis doteď myslel, že 
Chopin byl Francouz, po návštěvě v muzeu rychle změníš názor.
WWW.CHOPIN.MUSEUM/PL



Ve Varšavě na vlastní oči uvidíš křižovatku epoch a kultur. Začni od 
prohlídky nejmladšího „starého města“ světa. I když je to k neuvě-
ření, povstalo po válce z ruin a bylo zrekonstruováno tak věrně, 
že bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. 
Projdi se po elegantní „Královské cestě“, kde uvidíš až 
tři rezidence polských králů – každá z nich je posta-
vena v jiném stylu. Navštiv bývalé židovské čtvrti 
prodchnuté lidskými příběhy, městskou čtvrť 
Pragu – j edinou, která nebyla poškozena 
válkou, Muzeum Varšavského povstání, 
kde se seznámíš s dějinami heroické-
ho boje za svobodu. Na  závěr se 
nechej pozvat na výpravu po 
chodbách nejvyšší a jedné 
z  nejznámějších budov 
v Polsku, monumentál-
ního Paláce kultury 
a vědy.

ZAJÍMÁŠ SE O HISTORII?

Podívej se na Královský hrad (Zamek 
Królewski) ve směru od Visly – před 
několika sty lety byl pohled téměř 
identický. Díky neobvykle přesným 
plátnům umělce Canaletta, které si 
dnes můžeš prohlédnout v zámec-
kém muzeum, bylo možné nedávno 
zrekonstruovat zámecké zahrady. 
Po válce se plátna stala neocenitel-
nými zdroji při rekonstrukci Starého 
Města.
WWW.ZAMEK-KROLEWSKI.PL

Muzeum Královské lázně (Łazienki Królewskie)
WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PLCO KDYŽ...



V Muzeu Varšavského povstání se seznámíš s dějinami, které jsou klíčem k pochopení města. 
Prohlédneš si věrnou repliku bombardéru Liberator a povstalecké filmové kroniky, v 3D techno-
logii z ptačí perspektivy se podívej na způsobené válečné škody. Prohlédni se stovky fotografií, 
zaposlouchej se do zvuků válčícího města.
WWW.1944.PL

Ve Vilanovském zámku 
(Pałac w Wilanowie) se 
můžeš seznámit s nezná-
mou tváří jednoho z nej-
větších panovníků Polska 
a Evropy. Věděl jsi, že Jan 
III. Sobieski nejen zvítězil 
v bitvě u Vídně nad Turky, 
ale byl rovněž milujícím 
manželem a něžným 
otcem? V Muzeu Zámku 
Krále Jana III. ve Vila-
nově si prohlédni impo-
zantní barokní interiéry, 
vzácné sbírky a nádher-
nou zámeckou zahradu.
WWW.WILANOW-PALAC.PL

Toto je místo, které dodnes skrývá řadu tajemství 
z doby komunismu. Tajné podzemní chodby, 
sklepy, léta neobjevené místnosti … Poznej 
alespoň některá tajemství Paláce kultury a vědy.
WWW.PKIN.PL



Prozradíme ti tajemství: ve Varšavě existuje 
místo, z něhož uvidíš celé město najednou. 
Vyjeď výtahem na 30. poschodí Paláce 
kultury a rozhlédni se: dělá to dojem, 
že? Už víš, že ještě hodně toho 
zůstalo pro tvou další návštěvu 
města. A t eď rychle, jinak 
nestihneš letadlo. Na 
shledanou příště!

PŘIJEL JSI JEN 
NA CHVILKU?

CO KDYŽ...



JSI SKUTEČNÝM OBJEVITELEM?
Pokud se chceš cítit jako skutečný objevitel, ponoř se do ne-
známé Varšavy. Viděl jsi už někdy lampáře, který za sou-
mraku putuje od l ampy k  lampě a r ozsvěcuje pouliční 
lampy? Můžeš ho potkat u parku Agrykola. Prohlédni 
si desítky zachráněných světelných reklam v Mu-
zeu neónů a p řečti si dějiny města psané ne-
obvyklými pouličními nástěnnými malbami. 
V  samém srdci Varšavy můžeš navštívit 
čtvrť s přivezenými, dřevěnými finský-
mi domy. Hlavní město Polska je 
plné překvapení.

Madonna s plechovkou barvy, vojáci-loutky, tibetští mniši, slepice sedící na velkém vejci – co 
mají společného? Všechny zdobí varšavské zdi. Rozhlédni se a najdi co nejvíce nástěnných 
graffiti, tvořících galerii pokrokového street artu. Jejich skutečným rájem jsou Powiśle, Praga 
Północ a Muranów.

Při překročení symbo-
lické brány Nejvyššího 
soudu na ul. Plac Kra-
sińskich nezapomeň, že 
na tomto místě v době 
2. světové války stála 
jedna z bran vedoucích 
do židovského ghetta. 
Nepřehlédni pozoru-
hodné karyatidy per-
sonifikující víru, naději 
a lásku.

V Muzeu neonů v módní Soho Factory objevíš obnovený lesk světelných reklam. Pro umělce svázané cenzurou 
bývalého režimu bylo navrhování neonů jednou z nemnoha příležitostí, jak dát volný průchod fantazii. Po letech 
skončily ve skladech a jen odhodlání skupiny nadšenců je zachránilo před smetištěm dějin.
WWW.NEONMUZEUM.ORG

CO KDYŽ...



A když přijde čas na odpočinek, odlož oblek i podnikatelský 
stres. Na výběr máš bláznivé incentivní výlety se spolupra-
covníky, jogging u Visly nebo příjemnou večeři v kruhu přátel. 
Ve Varšavě můžeš úplně všechno.

JSI NA SLUŽEBNÍ CESTĚ?
Šest hodin ráno, budíček v exkluzivním hotelu. Rych-
lá káva, přehled obchodů na burze, dokončení 
prezentace, několik důležitých podpisů. Taxi už 
čeká, dostáváš se do víru schůzek a konferen-
cí. Máš pouze chvilku, aby sis prohlédl zá-
řící mrakodrapy: slavná „lodní plachta“ 
architekta Libeskinda a  „břitva“ ar-
chitekta Fostera. Vzbuzují velký 
dojem. Cítíš, že na tomto mís-
tě v samotném srdci Evro-
py jsou v každé vteřině 
přijímána důležitá 
rozhodnutí.

CO KDYŽ...



Fandění je dobrá věc, ale sami bychom se také měli pohnout ze sedačky. Dnes nás čeká projížďka 
na kole po bulvárech u Visly. Zítra trénink v posilovně pod širým nebem. Přes víkend loďky na řece. 
A za několik měsíců, pokud forma vydrží, možná Varšavský maratón?

WWW.PGENARODOWY.PL

CO KDYŽ...

Klubová šála a tričko, národní vlajka, trub-
ka, vstupenka na zápas… Sbal si všech-
ny nezbytné věci a jeď do Varšavy! 
Nic se nedá porovnat s tím poci-
tem, když na Národním sta-
dionu 60 tisíc lidí hlasitě 
povzbuzuje fotbalisty 
nebo volejbalisty. 
Do toho!

JSI SPORTOVNÍM 
FANOUŠKEM?



Pochutnej si na tom, co je ve Varšavě nejmódnější. 
Všude tam, kde je léto a skvělá zábava, jsou rovněž 
food truck. Bary na kolečkách, servírující jednoduchá, 
ale chutná jídla z různých stran světa si
získala srdce obyvatel města.

Připrav se na těžký výběr: sledě nebo bigos, 
boršč nebo żurek, pirohy nebo plněné knedlíky, 
zygmuntówka nebo wuzetka? A kdo řekl, že se 
nedá ochutnat všechno? Nově poznané chutě 
jsou tou nejlepší vzpomínkou na Varšavu. 
Vychutnávej si to!

Pokud u tebe láska prochází žaludkem, stane Varšava láskou tvé-
ho života. Je až neuvěřitelné, kolik se zde prolíná chutí a vůní 
z celého světa. Varšavská kuchyně je stejná, jak samotné 
město: pestrá, multikulturní, šťavnatá a plná energie. 
Zarezervuj si stůl v exkluzivní restauraci. Objednej si 
pirohy v mléčném baru. Určitě tě dostanou lokální 
sladkosti: tradiční řezy wuzetka, rafinovaná 
zygmuntówka nebo zmrzlina z  čerstvého 
ovoce. Přijeď na snídaňový piknik (targ 
śniadaniowy), posaď se do trávy 
a  vychutnej si Varšavu. Sám 
přece víš nejlépe, že jezení je 
skutečný rituál a ž e nemá 
smysl pospíchat.

VYHLÁDLO TI?
CO KDYŽ...



ZAMILOVAL SES? CHCEŠ SE BAVIT?

CO KDYŽ...

„Miluji tě“ - uslyšet tato slova v útulné aleji parku Ła-
zienki nebo v zákoutí Starého Města ukrytém před 
zraky zvědavců. „Vezmeš si mě?“ – položit nejdů-
ležitější otázku v životě mezi padajícími sně-
hovými vločkami nebo nad šálkem horké 
čokolády. Říct posvátné „ano“ a zapó-
zovat fotografovi v  krásné zahradě 
na střeše univerzitní knihovny na 
břehu Visly. Varšava je jako 
scénář romantického fil-
mu. Chceš si v něm za-
hrát hlavní roli?

Vyraz do města! Noc je ještě mladá 
a ty překypuješ energií. Nejdříve relax 
v barech na břehu Visly, potom popu-
lární místo setkání, Plac Zbawiciela, 
a nakonec divoká zábava v módních 
klubech na ul. Mazowiecka. Po půlno-
ci krátká přestávka na rychlé občerst-
vení ve food truck a jedeme na Pragu 
Północ za skvělou atmosférou. Na 
druhý den je hlava jakoby těžší, ale to 
nevadí… Přece si zažil nejlepší zábavu 
svého života.

Na super letní posezení se s milovanou osobou vydej na zahradu 
na střeše Knihovny Varšavské univerzity. Pohled z lávky nabízí 
nádherné panorama města. Nikoho nepřekvapí, že tolik 
svatebních párů se zde nechává fotografovat.

Noční život na březích Visly

CO KDYŽ...



Varšava čeká s  otevřenou náručí na podobné pozitivní nadšence, 
kteří udělají vše, aby se dostali na  koncert oblíbeného umělce. 
Nezávisle na vkusu se tady nebudeš nudit. Jazz na Starém 
Městě, koncerty hvězd světového popu na Národním 
stadionu, klubová muzika a opera, big bandy jakoby 
z 30. let hrající k tanci, a především – Fryderyk Chopin. 
Varšava je jeho město, což je slyšet na každém 
kroku. Nenech si ujít bezplatné chopinovské 
koncerty v krásných zahradách Královských 
lázní (Łazienki Królewskie), mezinárodní 
soutěže pianistů, festivaly a výjimečné 
lavičky hrající neslavnější Cho-
pinovy melodie. Přijeď, zavři oči 
a zaposlouchej se do zvuků 
Varšavy.

Pokud se ti Chopinova 
hudba skutečně líbí, 
nepromarni výjimečnou 
příležitost udělat si s ním 
selfie. Stáhni si aplikaci 
a udělej si fotku na jed-
nom ze sedmi míst spo-
jených se skladatelem. 
Můžeš to udělat i těsně 
před odletem na varšav-
ském letišti!
WWW.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL

JSI MILOVNÍKEM DOBRÉ HUDBY?
CO KDYŽ...
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Centrum vědy Koperník
WWW.KOPERNIK.ORG.PL

VSTUPENKA DO MUZEA  5 JÍZDENEK NA 
MĚSTSKOU DOPRAVU

OBĚD

¼ MĚSTA TVOŘÍ
ZELENÉ PLOCHY

94 % TURISTŮ 
DOPORUČUJE

NÁVŠTĚVU VARŠAVY

5 SHOTŮ

POPULACE 
1 735 442

VARŠAVA

CO KDYŽ...

MÁŠ V KAPSE JEN 5 EUR*?

*NEZAPOMEŇ SI VYMĚNIT EURA NA POLSKÉ ZLOTÉ!

CO KDYŽ...

Nic ti nestojí v cestě, aby ses i ty na chvilku proměnil 
na dítě. Neříkej, že tě nefascinují vědecké experi-
menty, laserové show a evoluce v opičím háji. 
Interaktivní Centrum vědy Koperník, Multi-
mediální park fontán a moderní hřiště, 
to jsou pouze některé z  atrakcí 
Varšavy ideální pro tebe a t vé 
děti. Kdo by si pomyslel, že se 
můžeme tak dobře zabavit!

CESTUJEŠ S DĚTMI?



No není Varšava fascinující? 
Pokud chceš vědět více, navštiv stranu WWW.WARSAWTOUR.PL WWW.APPS.WARSAWTOUR.PL 

WARSAW TOURIST INFORMATION info@warsawtour.pl
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