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Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, Piaseczno, ul. Sienkiewicza 14,
tel. 22 756 76 38, 607 155 188, www.kolejka-piaseczno.com

Kolejka kursuje regularnie, w niedziele od marca do października na trasie Piaseczno - Tarczyn - 
Piaseczno. Czas trwania wycieczki ok. 5 godzin. W programie piknik rodzinny z ogniskiem i wizytą 
w miasteczku westernowym lub na farmie strusi.

Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, ul. Warszawska 21, tel. 22 758 50 67, 502 257 021
www.muzeum-motoryzacji.com.pl

Kolekcja jest wyjątkowa w skali europejskiej. Muzeum posiada około 300 zabytkowych pojazdów, 
jak również spory zbiór interesujących rekwizytów. Są tam m.in. mundury, radia, plakaty itd., a także 
eksponaty związane z lotnictwem i militariami.

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, ul. Towarowa 7, tel. 46 862 59 75
Muzeum posiada największy w Europie zbiór zabytkowego taboru wąskotorowego. W sezonie letnim 
od maja do połowy października dużą atrakcją są sobotnie wycieczki zabytkowymi pociągami 
do Puszczy Kampinoskiej. Czas trwania wycieczki to ok. 6 godzin. W programie poza przejazdem 
pociągiem jest również zwiedzanie muzeum, spacer po Puszczy Kampinoskiej oraz ognisko.

Mini zoo i farma strusi. Gołków, ul. Jaremy 17, tel. 22 756 21 69, www.strusie.prv.pl
Na farmie można zobaczyć takie zwierzęta jak: strusie, kucyki, białe daniele, dziki, pawie, perliczki i 
bażanty. Ochotnicy mogą nawet – po wcześniejszym zgłoszeniu – zjeść jajecznicę ze strusiego jaja!

Park Jurajsko-Botaniczny Dinopark, Kołacinek 21, Dmosin tel. 46 874 76 86, www.dino-park.pl
Znajduje się ok. 100 km od Warszawy. Dinopark to wspaniałe miejsce, które pozwoli przenieść się na 
chwilę do ery dinozaurów, dobrze się zabawić i wypocząć. Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Dodatkowo na terenie parku znajduje się muzeum geologiczno-paleontologiczne, ogródek 
jordanowski, restauracja, sklepik z pamiątkami.

Wild West City, ul. Chmilena, Runów, tel 606 323 205, www.country.habas.pl
Miasteczko w stylu country & western. Czynne w niedziele od maja do końca września. Na terenie 
miasteczka można m.in.: zabawić się w poszukiwaczy złota i budowanie prerii, postrzelać z łuku 
i Winchesterów - repliki autentycznych karabinów dzikiego zachodu, obejrzeć walki Apachów oraz 
udać się do wioski indiańskiej. Zmęczeni mogę nabrać sił w Saloonie, który oferuje drobne przekąski 
i napoje.



Zamek Królewski, Plac Zamkowy 4
tel. 22 35 55 170, www.zamek-krolewski.pl

Dawniej rezydencja królów. Obecnie jest tu muzeum, 
w którym niekiedy odbywają się też ważne uroczystości 
państwowe.  Ciekawe jest, że od strony Wisły wygląda on 
zupełnie inaczej! Z charakterystycznej wieży zegarowej 
codziennie odgrywany jest hejnał na 3 strony świata. 
Dlaczego nie na wschód? Z bardzo prostego powodu 
– wieża zegarowa ma tylko 3 okna… Po wybuchu 
II wojny światowej udało się uratować przed zagładą 
część cennego wyposażenia – w tym 4 królewskie 
trony. Można je teraz oglądać na stałych ekspozycjach 
Muzeum. Reszta zbiorów została zrabowana a sam 
zamek wysadzony w powietrze. Odbudowano go 
dopiero w latach 70. i 80. XX wieku, wykorzystując 
ocalałe fragmenty.

Kolumna Zygmunta III
Najstarszy i najwyższy (22 m) świecki pomnik w Polsce. 
Wzniesiony w 1644 r. przez króla Władysława IV na 
cześć ojca – Króla Zygmunta III Wazy – który przeniósł 
stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. W prawej dłoni 
król trzyma szablę, co wskazuje na jego męstwo, w lewej 
– krzyż, oznaczający nieustanną gotowość do walki ze 
złem. Według przesądów opuszczenie szabli ku dołowi 
oznacza klęskę dla państwa polskiego, a podniesienie 
do góry dobre czasy. Podczas II wojny światowej pomnik 
runął. Jego roztrzaskaną kolumnę umieszczono przy 
Zamku, gdzie można ją dziś oglądać.

Dzwon na Kanonii
Kanonia to mały placyk tuż za katedrą. Nazwa 
pochodzi od XVII-wiecznych kamieniczek, w których 
mieszkali księża kanonicy. Dawniej znajdował się tutaj 
cmentarz parafialny, z którego pochodzi XVIII-wieczna, 
umieszczona przy wschodniej ścianie prezbiterium 
katedry, figura Matki Boskiej. Na środku placyku znajduje 
się spiżowy dzwon z XVII wieku, który nigdy nie wisiał. 
Podobno obejście go 3 razy przynosi szczęście… 
Na Kanonii znajduje się również najwęższy dom 
w Warszawie.

w a r s z a w s k a  S t a r ó w k a

w w w . w a r s a w t o u r . p l 1



Archikatedra - Bazylika Mniejsza p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, www.katedra.mkw.pl
Odbywały się tu śluby, koronacje i pogrzeby królewskie. W gotyckich podziemiach kościoła 
znajdują się grobowce znanych Polaków (m.in.: ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Gabriela Narutowicza oraz Henryka Sienkiewicza).
Ciekawostką jest fragment gąsienicy czołgu wmontowany w ścianę katedry przy ulicy Dziekania. 
Czołg ten w czasach II wojny Światowej wjechał w świątynię burząc ją od tej strony.

Kamienne Schodki
Istnieją od XV wieku, wcześniej biegły aż do samej Wisły, prowadząc do wyjścia w nieistniejących 
już murach obronnych. Początkowo schodki były drewniane, w XVIII wieku wymieniono je na 
kamienne, skąd wzięła się dzisiejsza nazwa uliczki. Ciekawostką jest informacja, że chodził tędy 
sam Napoleon.

Gnojna Góra
Od średniowiecza do drugiej połowy XVIII wieku było tutaj wysypisko śmieci. Obecnie na szczycie 
tej usypanej w ciągu stuleci góry, znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się przepiękny 
widok na Wisłę i prawobrzeżną część miasta.

Barbakan
Ta budowla, wzniesiona ok. 450 lat temu, to pozostałości miejskich murów obronnych. Wzniesiono 
go na przejściu ze Starego na Nowe Miasto.
W Barbakanie można obejrzeć ekspozycję ilustrującą historię fortyfikacji, z modelami wież i murów 
oraz wyjaśniającą dlaczego Starówka jest pomnikiem dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

w a r s z a w a  d l a  d z i e c i2
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Syrenka to symbol i opiekunka Warszawy. W całym mieście 
możemy spotkać ponad sto jej wizerunków. Najważniejsze 
z nich to pomniki: na Rynku Starego Miasta - otoczony 
fontanną, tuż nad Wisłą (przy moście Świętokrzyskim), oraz  
przy ulicy Karowej na wiadukcie Markiewicza.

Legenda o warszawskiej syrence
Pewnego dnia u podnóża dzisiejszego Starego Miasta 
wyszła z wody przepiękna syrena, aby nieco odpocząć 
na piaszczystym brzegu. Tak spodobało jej się miejsce, że 
postanowiła tu zostać na zawsze. Niestety zamieszkujący 
pobliską osadę rybacy zauważyli, że ktoś podczas połowów 
wzburza fale Wisły, plącze sieci i wypuszcza ryby z więcierzy. 
Postanowili więc schwytać szkodnika. Kiedy jednak usłyszeli 
przepiękny głos syreny, zaniechali swoich zamiarów 
i szczerze pokochali piękną kobietę-rybę, która od tej pory 
co wieczór umilała im czas przepięknym śpiewem.
Pewnego dnia zobaczył syrenkę bogaty kupiec i postanowił 

ją schwytać. Podstępem uwięził ją w drewnianej szopie. Płacz syreny usłyszał młody syn rybaka 
i z pomocą przyjaciół, pod osłoną nocy uwolnił ją. Syrena z wdzięczności za uratowanie życia 
obiecała im, że zawsze kiedy tylko będą potrzebowali pomocy, stanie w ich obronie. I odtąd 
warszawska syrenka, uzbrojona w miecz i tarczę, broni miasta i jego mieszkańców.

w a r s z a w s k a  s y r e n k a
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i n n e  w a r s z a w s k i e  l e g e n d y
Wars i Sawa

Legend o Warsie i Sawie jest kilka. Tak naprawdę wcale nie wiadomo skąd wzięła się nazwa 
stolicy. Jedno tylko jest pewne: Wars i Sawa mieszkali nad przepiękną Wisłą, a początek osady 
wiąże się z gościnnością i dobrym sercem tutejszych mieszkańców.

Poznajmy dwie wersje legendy:
Pewnego dnia król Kazimierz Odnowiciel, podążając z Krakowa do Gniezna, trafił do ubogiej 
rybackiej chatki. Głodnego króla przywiódł tam dym i zapach świeżego jedzenia. W trakcie 
spożywania pysznych ryb z nocnego połowu, rybak opowiedział królowi o swojej rodzinie, która 
w ostatnim czasie powiększyła się o dwoje cudownych bliźniąt. Biedni rybacy mieli jednak niemałe 
kłopoty z ochrzczeniem pociech, bo w pobliżu nie było świątyni. Za wspaniały poczęstunek król 
chciał płacić gospodarzom złotem, ale ci, zgodnie ze starym ludowym zwyczajem, zapłaty za 
gościnę przyjąć nie chcieli. Król poprosił więc o jeszcze jedną przysługę – zaszczyt bycia ojcem 
chrzestnym bliźniaków podczas chrztu, który niedługo zorganizuje. Przed przygotowanym na 
wzgórzu ołtarzem kapłan nadał na polecenie Kazimierza imiona Wars chłopcu, a dziewczynce 
– Sawa. Jednocześnie król Kazimierz oświadczył uroczyście, iż odtąd Pietrko Rybak, Piotrem 
Warszem nazywany będzie, królewskim rybakiem, ojcem Warsa i Sawy, właścicielem rozległej 
dookoła puszczy. A kiedy wokół zagrody rybackiej osada wyrośnie, swoim rodowym imieniem 
nazwę jej nada, którą po wieki nosić będzie.

Inna wersja legendy mówi, że dawno temu nad Wisłą stała maleńka chatka, a w niej mieszkał 
rybak Wars i jego żona Sawa. Pewnego razu w okolicy odbywało się polowanie, podczas którego 
książę Ziemomysł, pan okolicznych dóbr, zgubił się w kniei. Długo błąkał się po lesie aż dotarł 
nad Wisłę do chatki rybaka. Wars i Sawa gościnnie przyjęli nieznajomego. Rankiem wdzięczny 
książę powiedział „Nie zawahaliście się przyjąć pod swój dach nieznajomego i uratowaliście go 
od głodu, chłodu, a może i dzikich zwierząt. Dlatego ziemie te na zawsze Warszowe zostaną, aby 
wasza dobroć nie została zapomniana”.

4
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Bazyliszek
W piwnicach jednej z kamienic na 
Starym Mieście mieszkał stwór nazywany 
Bazyliszkiem. Pilnował on zgromadzonych 
tam skarbów a każdego śmiałka, który 
próbował do nich dotrzeć zamieniał 
w kamień swoim straszliwym wzrokiem. Pokonał 
go w końcu wędrowny krawczyk, który przyszedł 
do potwora uzbrojony w lustro. Porażony 
własnym wzrokiem Bazyliszek skamieniał i od 
tej pory nie zagrażał już mieszkańcom. Dziś 
na fasadzie kamienicy umieszczony jest szyld 
przedstawiający Bazyliszka. Jest on też godłem 
jednej z warszawskich restauracji.

Złota Kaczka
Dawno, dawno temu w lochach Zamku 
Ostrogskich żyła królewna zaklęta w złotą 
kaczkę. Mówiono, że tego, kto zdoła ją 
odnaleźć, może ona uczynić bogatym. 
Wielu śmiałków próbowało. Pewnego roku 
młody szewczyk udał się w Noc Świętojańską 
do lochów zamku. Szczęście mu dopisało 
i spotkał złotą kaczkę, która obiecała mu 
bogactwa. Postawiła tylko jeden warunek: 
chłopiec otrzymał sakiewkę złotych dukatów, 
aby wydać je w ciągu jednego dnia, z nikim 
się nie dzieląc. Blisko końca próby chłopiec 
złamał zakaz: ostatni dukat oddał biednemu 
żołnierzowi. Nagle stracił wszystko co kupił. 
I wtedy zrozumiał, że to nie  pieniądze dają 
szczęście, ale praca i zdrowie. Od tej pory 
wiódł dobre i spokojne życie czeladnicze, a o 
złotej kaczce słuch zaginął.

Kamienny niedźwiedź
Z kamiennym niedźwiedziem leżącym 
przed kościołem oo. Jezuitów związana jest 
romantyczna legenda, wg której zaklęty 
w głaz nieśmiały książę czeka na kobietę, 
której miłość może przywrócić mu człowiecze 
kształty.

5



Pomnik Małego Powstańca, ul. Podwale
Wzruszająca postać kilkuletniego chłopca 
w zbyt dużym hełmie, upamiętniająca 
bohaterskie dzieci walczące z okupantem 
w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku.
Odsłonięcia pomnika w 1983 r. dokonał 
harcerz - powstaniec doc. dr J. Świderski - 
lekarz kardiolog. W czasie powstania miał 
14 lat.

Pomnik Mikołaja Kopernika
ul. Nowy Świat 72

- astronoma, który udowodnił, że ziemia 
obraca się wokół słońca. Ogłoszona 
przez niego teoria stanowi jedną 
z najważniejszych rewolucji naukowych 
w dziejach ludzkości. Pomnik powstał prawie 
180 lat temu. Na świecie istnieją jeszcze dwa 
identyczne - odlane według tego samego 
wzoru. Znajdują się w Montrealu i Chicago.

Grób Nieznanego Żołnierza
Plac Piłsudskiego

Grób-pomnik, ku chwale nieznanym 
żołnierzom, poległym w walkach za 
ojczyznę. Konstrukcja pomnika wykorzystuje 
3 ocalałe arkady pałacu Saskiego. Przy 
Grobie pełni służbę warta honorowa 
i płonie wieczny znicz.
Honorowa zmiana warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza odbywa się codziennie 
o godzinie 12.00.

Grający pomnik
Rzeźba Praskiej Kapeli Podwórkowej znajduje 
się na placyku przy zbiegu ulic Floriańskiej 
i Kłopotowskiego - na prawym brzegu Wisły. 
Przed laty Warszawa była pełna takich kapel 
krążących po podwórkach. Jeżeli chcesz 
aby kapela zagrała piosenkę wystarczy 
wysłać SMS pod numer 7141 o treści 
„KAPELA” z numerem piosenki, których spis 
znajdziesz na bębnie.

p o m n i k i

w a r s z a w a  d l a  d z i e c i6



Taras widokowy Kościoła św. Anny ul. Krakowskie Przedmieście 68,
tel. 22 826 89 91, www.swanna.waw.pl

Kościół znajduje się tuż przy Placu Zamkowym i ma znakomicie 
zachowane barokowe wnętrze. Wieża z widokiem na Stare Miasto 
i prawobrzeżną Warszawę czynna jest od wiosny do jesieni.

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1,
Informacja: tel. 22 656 76 00, rezerwacja: tel. 22 656 74 28
www.pkin.pl

Ta charakterystyczna budowla to najwyższy budynek w Polsce 
(231m!). Jest jak drogowskaz, dzięki któremu każdy turysta łatwo 
trafi do centrum. W Pałacu Kultury znajduje się 3.288 pomieszczeń. 
Ale największą atrakcją jest bez wątpienia taras widokowy na 30. 
piętrze.
Zegar, który znajduje się na szczycie wieży, mimo że tego nie widać 
z dołu jest ogromny - średnica każdej z czterech tarcz to 6 metrów.
Inną ciekawostką wieży są jej niezwykli mieszkańcy. Nie każdy wie, 
że od wielu lat jest ona „domem” dla pary sokołów wędrownych: 
Warsa i Sawy.

p u n k t y  w i d o k o w e
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Niektóre służą ochłodzie w upalne dni, inne tylko cieszą oko. Prezentujemy 
te najbardziej niezwykłe z warszawskich fontann, najbardziej ukochane przez 
dzieci, znajdujące się w lub nieopodal centrum miasta…
Fontanna w Metropolitan

Na otwartym dziedzińcu supernowoczesnego biurowca Metropolitan, tuż przy Pl. Piłsudskiego 
i Grobie Nieznanego Żołnierza. Jest to jedna z pierwszych w Polsce fontanna dynamiczna - 
tryskająca wodą spod chodnika.

f o n t a n n y

Fontanna w Ogrodzie Saskim
Najpiękniejsza fontanna w Warszawie. 
Powstała w 1852 r. (ok. 150 lat temu). W 2007 
fontannę wyremontowano i dano jej nowe 
oświetlenie, dzięki czemu jest jeszcze większą 
atrakcją dla odwiedzających Ogród Saski.

Fontanna na podzamczu 
Skwer im. I Dywizji Pancernej w Warszawie

Wiosną 2011 r. zostanie zakończona budowa 
multimedialnej fontanny światło – woda – 
dźwięk. Na ekranie wodnym wyświetlane 
będą  filmy o Warszawie.

Fontanna „Kolorowa”
W Centralnym Parku Kultury pomiędzy 
ulicami Książęcą a Rozbrat. Ma kształt 
kwiatu, w którego płatkach zamontowano 
zmieniające barwę reflektory. Dzięki temu 
strumienie wodne mienią się wszystkimi 
kolorami tęczy.

w a r s z a w a  d l a  d z i e c i8



Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3, tel. 22 619 40 41, www.zoo.waw.pl
Jeżeli chcesz spotkać słonia, tygrysa, goryla, krokodyla, kangura oraz stanąć oko w oko z rekinem 
lub hipopotamem to koniecznie odwiedź warszawskie zoo. Oprócz dzikich zwierząt możesz też 
w „Baśniowym ZOO” pobawić się, pogłaskać i nakarmić zwierzęta dobrze znane z bajek: kozy, 
osły, króliki i inne. Zmęczonych zwiedzaniem zapraszamy na plac zabaw z jeżdżącą ciuchcią.

z o o

w w w . w a r s a w t o u r . p l 9



Warszawa zaskakuje ilością parków, ogrodów i terenów zielonych – niewiele 
miast może się pochlubić taką ilością zielonej przestrzeni w sercu miasta. 
Można tam spotkać różne zwierzęta, pojeździć na rowerze bądź rolkach 
lub odpocząć w promieniach słońca.

p a r k i ,  o g r o d y

w a r s z a w a  d l a  d z i e c i10

Zespół Pałacowo-Ogrodowy
w Łazienkach Królewskich
ul. Agrykoli 1, tel. 22 506 01 01
www.lazienki-krolewskie.pl

Jest to jeden z najpiękniejszych tego typu zabytków 
w Europie. Założony w XVII w.(czyli ok. 300 lat temu) 
po dziś dzień zachwyca turystów i mieszkańców 
Warszawy. Na terenie Łazienek znajduje się 
jeden z najważniejszych zabytków warszawskich 
– przepiękny pałac Na Wyspie, zbudowany 
na sztucznym jeziorku. Można tam popływać 
gondolą (w okresie letnim), karmić kaczki 
i łabędzie, a wyobraźnią przenieść się w czasy 
króla Augusta.
W 1944 roku, hitlerowcy spalili pałac a w jego 
murach wywiercili około 1.000 otworów na 
dynamit, zamierzając go wysadzić - na szczęście 
nie zdążyli tego dokonać. Po wojnie pałac został 
pieczołowicie odbudowany.
Przed pałacem, znajduje się zegar słoneczny 
(jeden z trzech jakie są w Łazienkach) a przy nim 
fontanna, do której dzieciaki wrzucają pieniążki.
Latem na deskach Amfiteatru odbywają się 
przedstawienia. Nieopodal warto poszukać 
„kącika dla zakochanych”- to urocze miejsce 
z małym stawem, do którego prowadzą 3 dróżki-
korytarze utworzone z drzew.
Obowiązkowym punktem zwiedzania parku 
powinien być pomnik Fryderyka Chopina, pod 
którym latem odbywają się koncerty.
Ogromną atrakcją Łazienek są wiewiórki, które nie 
boją się nikogo i śmiało podbiegają do każdego, 
kto może je poczęstować choćby małym 
orzeszkiem oraz przepiękne pawie, które spacerują 
po alejkach dumnie prezentując kolorowe pióra.



Park Ujazdowski
Założony przeszło 100 lat temu, 
w miejscu placu, na którym odbywały się 
zabawy ludowe. Jedną z jego ciekawostek 
jest waga osobowa, działająca nieprzerwanie 
od 1912 roku. W parku znajduje się również 
plac zabaw dla dzieci.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Wilanowie
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 842 81 01, www.wilanow-palac.pl

Letnia rezydencja Jana III Sobieskiego, 
króla - wojownika, który w bitwie pod 
Wiedniem pokonał Turków. Pałac i park 
w Wilanowie to wspaniałe przykłady baroku. 
W dwupoziomowym ogrodzie można 
podziwiać rzeźby z żywopłotu, lub odpocząć 
w chińskiej altance (o ile uda Ci się ja 
znaleźć). Wilanów jest również miejscem wielu 
wydarzeń kulturalnych.

Ogród Saski
To jeden z najstarszych publicznych 
parków w Polsce. Znajduje się 
w centrum miasta, w pobliżu Teatru Wielkiego. 
Liczne rzeźby, zegar słoneczny i najpiękniejsza 
warszawska fontanna powodują, że jest 
ulubionym miejscem spacerów. Dzieci 
odnajdą tu duży plac zabaw. Jest to również 
znakomite miejsce dla amatorów jazdy na 
rolkach czy hulajnodze.

Agrykola
Ciekawostką są tutaj latarnie gazowe. 
Stylowe oświetlenie ulicy Agrykola przeniesie 
cię w inną epokę. Jeżeli przyjdziesz 
o zmierzchu, możesz spotkać latarnika który 
zapala latarnie.

Królikarnia na Mokotowie
– jest to klimatyczny park z rzeźbami 
i pałacem z XVIII wieku (obecnie Muzeum 
Rzeźby Xawerego Dunikowskiego).
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Pola Mokotowskie – jest tu mnóstwo miejsca do zabawy i uprawiania sportu. A dzieci z pewnością
zainteresuje dość oryginalny pomnik... szczęśliwego psa.

Park Szczęśliwicki – na Ochocie – można tu zagrać w tenisa lub w piłkę, zjechać kolejką górską,
pojeździć na nartach lub wybrać się na rolki bądź rower.

Park Skaryszewski – na praskim brzegu Wisły –  ze względu na stare drzewa został ponad 30 lat
temu wpisany w rejestr zabytków. Zaprasza również amatorów rowerów i rolek. Czeka nas tam 
dodatkowo jazda konna, rowery wodne, kajaki i wiele innych atrakcji dla kochających ruch na 
świeżym powietrzu.

Ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej
ul. Dobra 56/66, tel. 22 552 51 78/79, 22 552 59 19, www.buw.uw.edu.pl

Niecodzienny, tajemniczy i romantyczny ogród na dachu BUW to miejsce, z którego można 
podziwiać Wisłę i Stare Miasto. Wielkim przeżyciem może być przejście przez mostek nad szklanym 
dachem Biblioteki, czy zaglądanie do jej środka przez górne okna. Można również zejść do 
centrum rozrywki w niższych kondygnacjach, gdzie znajduje się Hula Kula, kręgle i wiele innych 
atrakcji.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4, tel. 22 553 05 11, www.ogrod.uw.edu.pl

Jest namiastką dzikiej przyrody w centrum miasta. Możemy w nim podziwiać. „roślinnych 
przybyszy” m.in. z Chin i Indii. Na zwiedzających czekają też interesujące ścieżki edukacyjne.

Ogród Botaniczny w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, tel. 22 648 38 56, www.ogrod-powsin.pl
Ten Ogród Botaniczny należący do PAN prowadzi działalność naukową. Jest też miejscem wielu 
wydarzeń plenerowych. Wydzielony teren dla zwiedzających dostępny jest codziennie od wiosny 
do jesieni, w zimie zaś tylko w weekendy.
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w y b r a n e  p l a c e  z a b a w

C e n t r u m  N a u k i  K o p e r n i k  –
n a u k o w y  p l a c  z a b a w

Ogród Jordanowski przy skrzyżowaniu, ul. Odyńca i Al. Niepodległości ☺ Park im. S. Żeromskiego przy
Pl. Wilsona ☺ Park Ujazdowski ☺ Łazienki Królewskie ☺ Park Morskie Oko ☺ Park Krasińskich ☺ Park 
Mirowski na tyłach Hali Mirowskiej ☺ Park Szczubełka ☺ Park Szczęśliwicki – od strony ul. Usypiskowej ☺ 
na Kępie Potockiej (niedaleko Centrum Olimpijskiego) ☺ Ursus Niedźwiadek przy ul. Wojciechowskiego 
☺ Park „Obwodu Praga AK” przy skrzyżowaniu, ul. Grochowskiej i Podskarbińskiej ☺ przy Bulwarze 
Stanisława Augusta – (teren przylegający do Parku Skaryszewskiego) ☺ Bemowo, ul. Obrońców Tobruku
☺ Park przy Bażantarni pomiędzy ul. KEN i Jeżewskiego

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, tel. 22 596 41 00, www.kopernik.org.pl
Centrum Nauki Kopernik to miejsce niezwykłe - tu doświadczamy, a nie oglądamy. Wszystkiego 
trzeba dotknąć, pociągnąć, przełączyć, podskoczyć, bo inaczej nic nie zadziała! Odczuwamy 
trzęsienie ziemi i tornado, prowadzimy symulację operacji chirurgicznej, poznajemy siłę nośną - 
zakładając na dłoń profil skrzydła samolotu. Samodzielnie konstruujemy i sterujemy robotami. 
Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć współczesną naukę i technikę oraz ich wpływ na 
nasze życie. Spośród pięciu wystaw stałych, jedna - „Bzzz!” - przeznaczona jest specjalnie dla 
dzieci do lat 6. W 2011 roku planowane jest otwarcie pozostałych części Centrum – wystawy 
„Re: generacja”, Planetarium, Parku Odkrywców i ogrodu na dachu.
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k u l t u r a
W czasie deszczu dzieci się nudzą?! W Warszawie nigdy! W Stolicy mamy 
ponad 30 kin. Znalezienie repertuaru dla dzieci nie stanowi więc problemu. 
Także w teatrach, filharmonii, a nawet w imponującym gmachu Opery 
Narodowej dzieci znajdą spektakle dla siebie. Warto jednak wcześniej 
prześledzić repertuar i dostępność miejsc. Polecamy też kilka muzeów, które 
nie pozostawią obojętnym żadnego młodego człowieka.

Teatry dla dzieci
Teatr Baj, ul. Jagiellońska 28
tel. 22 818 08 21, www.teatrbaj.waw.pl
Teatr Lalek Guliwer, ul. Różana 16
tel. 22 845 16 76, 22 845 16 77
www.teatrguliwer.waw.pl
Teatr Lalka, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
tel. 22 620 49 50, www.teatrlalka.waw.pl
Dla nieco starszych
Teatr Studio Buffo, ul. Konopnickiej 6
tel. 22 625 47 09, www.studiobuffo.com.pl
Teatr Muzyczny Roma, ul. Nowogrodzka 49
tel. 22 628 03 60, www.teatrroma.pl

UWAGA! W czasie wakacji większość warszawskich teatrów – tych dla dzieci i tych dla dorosłych 
- mają przerwę wakacyjną. Podobnie jest z operą i filharmonią. Ale nie oznacza to wcale braku 
ciekawych spektakli. Każdego lata w stolicy odbywa się plenerowy festiwal DZIECIĘCE LATO 
TEATRALNE, goszczący najciekawsze teatry dla dzieci z całej Polski. Wszystkie przedstawienia są za 
darmo, w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Odyńca. Ponadto Staromiejski Dom Kultury zaprasza 
do Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim, gdzie przez dwa miesiące wakacji, w ramach SCENY 
LETNIEJ, raz w tygodniu odbywają się przedstawienia dla dzieci.

Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, Informacja o biletach: tel. 22 551 71 28
kasy biletowe: Sala Koncertowa, ul. Sienkiewicza tel. 22 551 71 30, www.filharmonia.pl

Co dwa tygodnie, w niedziele o 11.00, Jadwiga Mackiewicz prowadzi od 50 lat koncerty 
najmłodszych. Publiczność to dzieci od półtora roku do 11 lat i ich opiekunowie. Artyści – sami 
najwybitniejsi – prezentują muzykę od średniowiecza po współczesność, a w przerwach między 
utworami Ciocia Jadzia prowadzi z dziećmi muzyczne pogawędki.

Teatr Wielki-Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, tel. 22 692 02 00, 22 826 50 19, www.teatrwielki.pl
W repertuarze ma przedstawienia baletowe i operowe dla dzieci.

Imax-Orange Imax – kino trójwymiarowe, ul. Powsińska 31, tel. 22 550 33 33, www.kinoimax.pl
Zakładając specjalne okulary możemy przenieść się w podwodny świat lub stanąć oko w oko 
z dinozaurem.
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5D Extreme, ul. Połczyńska 4, tel. 22 498 66 77
www.kino5dextreme.pl

Podczas seansu widzowie siadają w ruchomych fotelach, 
oglądają film w trójwymiarze, a deszcz, śnieg i wiatr 
odczuwają na własnej skórze. 

Cinema Park Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 126A
tel. 22 560 40 01, www.cinemapark.pl

Kino wyposażone w 6 sal tematycznych: wyobraźni, 
interakcji, ruchu, inspiracji, 3D, muzyki, a w każdej z nich 
niezapomniane przeżycia.

Hard Rock Cafe Złote Tarasy, ul. Złota 59, tel. 22 222 07 00
www.hardrock.com

W każda niedziele „Rockowe Dzieciaki” – gry i zabawy dla 
dzieci w godzinach 12.00 – 16.00

Muzeum Fryderyka Chopina, ul. Tamka 41, tel. 22 826 59 35
chopin.museum/pl

Intencją placówki jest przede wszystkim indywidualne 
zwiedzanie i poznawanie Chopina, dostosowane do wieku 
(a więc także dla dzieci) i preferencji odwiedzających. 
Ekspozycja oddziaływuje na zmysły - możemy np. poczuć 
zapach fiołków i usłyszeć śpiew ptaków. Dla dzieci również 
została przygotowana specjalna sala, gdzie podczas 
multimedialnej zabawy poznają osobę i twórczość 
kompozytora.

Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79,
(wejście od ul. Przyokopowej), tel. 22 539 79 05/06, 
www.1944.pl
Dzięki ciekawym ekspozycjom możemy poczuć atmosferę 
Powstania – walki i życia codziennego warszawskiej ulicy. 
Specjalnie dla najmłodszych przeznaczona jest Sala 
Małego Powstańca, gdzie dzieci uczą się historii słuchając 
powstańczych piosenek, oglądając teatrzyk powstańczy lub 
wcielając się w role harcerskich listonoszy i sanitariuszek.

Muzeum Techniki, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
tel. 22 656 67 47, www.muzeum-techniki.waw.pl

Wśród wielu ciekawych eksponatów można tu zobaczyć 
zabytki motoryzacji, szafy grające i maszyny drukarskie. 
Dużą atrakcją jest Enigma – niemiecka maszyna szyfrująca 
z II wojny światowej, której szyfr został złamany przez 
dwóch polskich matematyków, oraz Fotoplastikon z XIX w 
z przeźroczami przedstawiającymi zabytki techniki.



w a r s z a w a  d l a  d z i e c i16

Planetarium w Muzeum Techniki
Poza seansami astronomicznymi z oglądaniem rozgwieżdżonego nieba można tu obejrzeć 
eksponaty związane z lotami międzyplanetarnymi, np. modele statków kosmicznych. Seanse 
odbywają się od wtorku do soboty w wyznaczonych godzinach.

Muzeum Ewolucji PAN, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, tel. 22 656 66 37, www.muzewol.pan.pl
Głównym elementem Muzeum są rekonstrukcje szkieletów dinozaurów wydobytych przez polsko-
mongolskich paleontologów na pustyni Gobi.

Muzeum Sportu i Turystyki, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, tel. 22 560 37 80, www.muzeumsportu.waw.pl
Jest to jedno z najstarszych muzeów tego typu w Europie, które mieści się obecnie 
w supernowoczesnym gmachu Centrum Olimpijskiego. Zobaczyć tu możemy m.in.: medale, 
puchary, odznaki sportowe, stroje i sprzęt a także dzieła sztuki o tematyce sportowej – w sumie 
ponad 45 tys. eksponatów!

Muzeum Kolejnictwa, ul. Towarowa 1, tel. 22 620 04 80, www.muzeumkolejnictwa.waw.pl
Muzeum mieści się w budynku dawnego dworca Warszawa Główna. Wśród eksponatów 
m.in.: lokomotywy, wagony, silniki i semafory oraz różne kolejowe urządzenia i fotografie. Zbiory 
przenoszą nas w magiczny świat kolei.

Muzeum Pożarnictwa, ul. Chłodna 3, tel. 22 620 98 27, www.straz.pl/historia/muzeum-pozarnictwa
Muzeum jest jedną z nielicznych placówek tego typu w kraju. Powstało w siedzibie historycznych 
koszar Mirowskich, gdzie pełnili służbę strażacy Warszawskiej Straży Ogniowej. Zbiory obejmują 
dokumenty, fotografie oraz sprzęt gaśniczy i ratowniczy, w tym wspaniale zachowane i 
odrestaurowane pojazdy konne oraz samochody.
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Fotoplastikon, Al. Jerozolimskie 51
tel. 22 629 60 78
www.fotoplastikonwarszawski.pl

Istnieje od 1905 roku. Przez specjalne urządzenie 
możemy w trójwymiarze zobaczyć bogatą 
kolekcję zdjęć przedwojennej i okupowanej 
Warszawy oraz historyczne widoki miejsc 
z całego niemal świata.

Muzeum Narodowe, Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 629 30 93, www.mnw.art.pl

Muzeum posiada bogaty zbiór eksponatów 
pochodzących ze wszystkich epok, od 
starożytności po współczesność. Odbywają 
się tutaj także liczne wystawy czasowe, 
prezentujące sztukę z całego świata. 
Niekwestionowaną atrakcją muzeum jest 
ogromny obraz Jana Matejki: Bitwa pod 
Grunwaldem o imponujących wymiarach: 426 
× 987cm.

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3
tel. 22 629 52 71 lub 22 629 52 72
www.muzeumwp.pl

W muzeum prezentowana jest ekspozycja 
przedstawiająca historię polskiego oręża od 
średniowiecza. Na dziedzińcu przed gmachem 
muzeum można zobaczyć ciężki sprzęt z okresu 
I i II wojny światowej.
Przy ul. Powsińskiej 13 w Forcie Czerniakowskim 
znajduje się oddział Muzeum - eksponujący 
polską technikę wojskową. Tam również można 
obejrzeć czołgi, działa i samoloty.

Muzeum Kowalstwa, ul. Przy Grobli 84
tel. 602 118 616, www.muzeumkowalstwa.pl

Możemy tu zobaczyć pracę Kowala jak również 
samemu spróbować tej ciężkiej pracy.
Muzeum czynne jest w dni powszednie od godz. 
9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 15.00.
Dla osób indywidualnych wstęp do Muzeum jest 
bezpłatny.



Stolica oferuje wiele zróżnicowanych 
propozycji czynnej rekreacji. Działa tu 

kilkanaście basenów i akwaparków czynnych cały rok, a w sezonie letnim 
także dodatkowe na świeżym powietrzu. Proponujemy też jazdę konną, skate 
parki, gokarty i inne rozrywki.

d l a  a k t y w n y c h

w a r s z a w a  d l a  d z i e c i18

AKWAPARKI - wstęp w cenie: 8-18 PLN (za 30 min)

Wodny Park
ul. Merliniego 4 (Mokotów)
tel. 22 854 01 30 wew. 0140, www.wodnypark.com.pl

Park Wodny Prawy Brzeg
ul. Jagiellońska 7 (Praga Północ)
tel. 22 619 81 38, www.dosir.waw.pl

Wodnik, ul. Abrahama 10 (Praga – Gocław)
tel. 22 673 82 00 wew. 112, 113, www.wodnik.waw.pl

Miejskie baseny przystosowane dla dzieci znajdują 
się we wszystkich dzielnicach Warszawy.
Więcej informacji o basenach i innych obiektach na stronie
www.sportowa.warszawa.pl oraz www.warsawtour.pl

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
ul. Szwoleżerów 9
tel. 22 522 66 30, www.muzeum.warszawa.pl

Mieści się w 2 zabytkowych budynkach na 
terenie Łazienek Królewskich: Koszarach 
Kantonistów i Stajni Kubickiego. Ciekawa 
tematyka sprawia, iż Muzeum jest unikatem na 
skalę europejską.

Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1
tel. 22 827 76 41 - 46, ethnomuseum.website.pl

Stałe wystawy przybliżają odwiedzającym kulturę 
Afryki, Australii i Oceanii, Azji oraz polskie obrzędy,  
rękodzieło oraz sztukę. Muzeum organizuje także 
„Rodzinne spotkania z tradycją”, „Popołudnia 
w muzeum” oraz „Etno Niedziele”.
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LODOWISKA
Całoroczne:

Lodowisko Promenada (w centrum handlowym)
ul. Ostrobramska 75C, tel. 22 611 77 25 
www.promenada.com. 
Czynne jest codziennie. Na miejscu można wypożyczyć 
łyżwy.

Sezonowe: (czynne tylko w miesiącach zimowych 
dokładne daty otwarcia i zamknięcia ustalane są na 
bieżąco, w zależności od pogody).

Arena (przed Pałacem Kultury i Nauki)
od ul. Świętokrzyskiej, www.pkin.pl. Wstęp jest bezpłatny.

Tor Łyżwiarski STEGNY (na powietrzu)
ul. Inspektowa 1, tel. 22 842 27 68, www.wosir.waw.pl

TORWAR II (od września do czerwca)
ul. Łazienkowska 6a, tel. 502 666 981, www.torwar.info
Kryta ślizgawka czynna jest sezonowo w wybrane dni.

Park Wodny Wola „MOCZYDŁO”
ul. Górczewska 69/73 - lodowisko kryte, tel. 22 836 19 34
www.parkwodnymoczydlo.pl

Lodowisko Figlowisko, Al. Komisji Edukacji Narodowej
stacja metra Imielin - lodowisko kryte, tel. 504 245 910
www.figlowisko.pl

JAZDA KONNA
ceny za godz. jazdy wahają się od 30 do 70 PLN

Szkoły w Warszawie:
Jazda konna – Fundacja Pociechom
ul. Zieleniecka 2 (w Parku Skaryszewskim
wjazd od ul. Międzynarodowej) 
tel. 22 870 28 28, www.pociechom.org.pl

CWKS Legia, ul. Kozielska 4a
tel. 604 891 504, tel. 22 424 01 33, www.legia-kozielska.pl

TKKF Hubert, ul. Statkowskiego 52
tel. 22 842 15 10, www.tkkfhubert.pl



ŚCIANY DO WSPINACZKI (tylko dla dzieci)
FIT & MIŚ, ul. Arkuszowa 18, tel. 22 865 23 21, mis.fitmis.pl
Rodzinne Centrum Rozrywki Hulakula
(dla dzieci powyżej 7 roku życia)
ul. Dobra 56/66, tel. 22 552 74 67, www.hulakula.com.pl

PARKI LINOWE
Park Linowy Bielany, 200 m od pętli autobusowej na
ul. Gwiaździstej, tel. 797 295 115, www.park-linowy-bielany.pl
Park Linowy w Powsinie, ul. Maślaków 1, Park Kultury w Powsinie 
tel. 697 605 123, www.veni-vici.com.pl 
Park Linowy Tatry, ul. Wybrzeże Helskie 1/5
tel. 501 712 292, 692 009 257, www.parklinowytatry.pl

WROTKOWISKA
Skate Park Jutrzenka, ul. Rozbrat 5, www.wosir.waw.pl
tel. 662 104 148, 22 598 94 00
Wrotkowisko na powietrzu gdzie prowadzona jest też Akademia 
Jazdy na rolkach i liczne pokazy. Na miejscu nie można 
wypożyczyć wrotek.
Kamuflage (w BlueCity), Al. Jerozolimskie 179
tel. 22 311 73 40, www.kamuflage.pl
Profesjonalny całoroczny tor deskorolkowy i wrotkowisko dla 
dzieci. Obok duży skateshop.
Ośrodek Sportowy Stegny, ul. Inspektowa 1
tel. 22 842 27 68, www.wosir.waw.pl
Podczas wakacji ośrodek oferuje dzieciom naukę gry w tenisa, 
naukę jazdy na rolkach (bezpłatne użytkowanie sprzętu: rakiet, 
piłek tenisowych oraz rolek, kasków, ochraniaczy).

CENTRA ROZRYWKI
Rodzinne Centrum Rozrywki HULAKULA
ul. Dobra 56/66, tel. 22 552 74 67, www.hulakula.com.pl
Kolorado Jelonki
ul. Konarskiego 88, tel. 22 666 02 60, www.kolorado.com.pl
HOP-SIUP, Kompleks Rekreacyjny ARCO
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19, tel. 22 668 96 03,
www.arco-bowling.pl
Sala Zabaw BAJKOLANDIA
ul. Hawajska 11, tel. 22 641 62 61, www.salazabawbajkolandia.pl

Sale zabaw znajdują się również w większości warszawskich 
Centrów Handlowych.
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Festyny i pikniki na Polu Mokotowskim
Dzień Ziemi - Termin: kwiecień.
Dzień Dziecka - Termin: 1 czerwca

Pole Mokotowskie jest gospodarzem wielu 
plenerowych imprez. Wszystkie cieszą się 
zasłużoną sławą. Tu zawsze dzieje się coś 
ciekawego!

Defilada Niepodległości - Termin 11 listopada
W Dniu Niepodległości Miasto zaprasza na 
szereg imprez – jedną z najważniejszych 
z nich jest defilada wojskowa. Ulicami miasta 
maszerują piesi oraz pododdziały konne. 
W paradzie uczestniczą zabytkowe pojazdy 
militarne. Interesującym punktem programu 
jest też pokaz musztry.

Święto Wisły
Termin ruchomy maj/czerwiec, www.swietowisly.pl

Jest to wielka impreza na Wiśle. Na 
przybyłych czekają atrakcje takie jak: 
wyścigi łodzi żaglowych, motorowych 
i wiosłowych, pokazy akrobacji na skuterach 
wodnych oraz ratownictwa wodnego. 
Kitesurferzy, windsurferzy, kajakarze, 
żeglarze i motorowodniacy mają okazję 
zaprezentować najnowszy sprzęt i techniki 
żeglugowe, wciągając do aktywnego udziału 
w pokazach zgromadzoną publiczność.

Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce 
Termin ruchomy: przełom maj/czerwiec
www.piknik-goraszka.pl

Pokazy lotnicze z udziałem asów lotnictwa 
i zrekonstruowanych maszyn. Rokrocznie 
przyciągają tysiące warszawiaków oraz gości 
z kraju i z zagranicy.



Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki 
Kopernik
Termin: czerwiec, www.pikniknaukowy.pl

Największa w Europie naukowa impreza plenerowa, 
w czasie której prezentowane w sposób zrozumiały 
są skomplikowane treści naukowe. W czasie Pikniku 
można zobaczyć wiele fascynujących pokazów 
i eksperymentów, które oswajają nas z różnymi 
dziedzinami nauki i techniki.

Wianki w Warszawie - Termin czerwiec
Wielki piknik odbywa się nad Wisłą. Od wczesnych 
godzin popołudniowych na warszawiaków i turystów 
czekają kiermasze i koncerty. Wianki nawiązują do 
prastarego ludowego obyczaju i ponad stuletniej 
warszawskiej tradycji zabawy w czasie Nocy 
Świętojańskiej. Piknik cieszy się ogromną popularnością 
- każdego roku nad Wisłę przychodzi tego dnia 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Zwieńczeniem nocnej 
zabawy jest gigantyczny pokaz sztucznych ogni.

Ecco Walkathon - Termin: wrzesień
www.ecco.com/pl/pl/specjalne/walkathon/

Największa międzynarodowa impreza charytatywna. 
Spacer odbywa się na trasach o długości 6 lub 10 
km. Za każdy przebyty kilometr firma ECCO przekazuje 
na konto wybranej przez uczestnika fundacji 4 złote. 
Charytatywny spacer umilają dodatkowe atrakcje  
m.in. zabawy dla dzieci, występy zespołów muzycznych 
oraz pokazy projektów, realizowanych przez fundacje.

Piknik 3 Maja w Łazienkach Królewskich - Termin: 3 maja
Na uczestników pikniku z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja czeka zawsze wiele atrakcji, m.in. 
teatr Na Wodzie, koncerty muzyki okresu oświecenia, 
pokazy taneczne – wszystko w strojach z epoki St. A. 
Poniatowskiego oraz liczne konkursy dla najmłodszych.

Rekonstrukcje walk Powstania Warszawskiego
Termin: sierpień

Plenerowe imprezy przypominające rok 1944 w stolicy: 
inscenizacje walk i codziennego życia powstańczego, 
gry miejskie itp.
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Kolejka staromiejska
Kolejka rozpoczyna i kończy trasę na Placu Zamkowym. Jeździ w sezonie letnim codziennie, a w sezonie 
zimowym tylko w soboty i w niedziele.

Dorożki na Starówce
Przy odrobinie wyobraźni podróż po Starym Mieście dorożką przeniesie cię w dawne czasy, kiedy to 
wytworne damy spacerowały w długich sukniach, pod rękę z dżentelmenami, podziwiając zabytkowe 
kościoły i kamieniczki.

Biała flota
Tramwaj wodny, kursuje: maj i wrzesień w weekendy, a od czerwca do końca sierpnia codziennie co ok. 
półtorej godziny, od przystani przy Moście Śląsko Dąbrowskim do Cypla Czerniakowskiego. Odbywają 
się też weekendowe rejsy do Serocka z przystani na podzamczu. Rejs trwa ok. 9 godzin. Na pokładzie 
kupimy przekąski oraz ciepłe i zimne napoje.

Tramwaj konny
Warszawski omnibus, to pojazd, który przypomina tramwaj, ale nie wymaga torów. Omnibusy kursowały 
po warszawie w XIX wieku. Teraz są atrakcją turystyczną nie tylko dla najmłodszych. Spotkać go możecie 
na Starym Mieście i na Krakowskim Przedmieściu. Kursuje od maja do końca września.

Prom, www.ztm.waw.pl
Przeprawy promowe znajdują się na wysokości podzamcza oraz Cypla Czerniakowskiego. Promy w maju 
i wrześniu kursują tylko w soboty i niedziele, a od czerwca do sierpnia codziennie. Na każdym z promów 
są zamontowane stojaki rowerowe. Przeprawa promowa między brzegami Wisły jest bezpłatna.

Statek ornitologiczny, tel. 603 591 485, 695 185 965, www.stop.eko.org.pl, www.wislawarszawska.pl
Rejsy o nazwie „Dzika Wisła” trwające 4 godziny to wycieczki edukacyjne z przewodnikiem. Statek 
oferuje także codzienne 45-minutowe rejsy spacerowe bez przewodnika. Kursuje od maja do końca 
września.

n i e  t y l k o  p i e s z o  p o  W a r s z a w i e …
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Do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci podróżują miejskimi autobusami i tramwajami 
oraz metrem bezpłatnie. Dzieciom w wieku szkolnym przysługuje 50% zniżka gdy posiadają przy 
sobie ważną legitymację szkolną. Więcej informacji na stronie: www.ztm.waw.pl lub pod numerem 
telefonu 22 194 84.

i n f o r m a c j e  p r a k t y c z n e

k a w i a r n i e ,  l o d z i a r n i e ,  c u k i e r n i e

r e s t a u r a c j e
Restauracja Arsenał, ul. Długa 52
tel. 22 635 83 77, www.restauracjaarsenal.pl
Pizzeria Frascati, ul. Wiejska 13
tel. 22 625 76 98, www.frascati.waw.pl
Restauracja Blue Cactus, ul. Zajączkowska 11
tel. 22 851 23 23, www.bluecactus.pl
Babalu, ul. Kłopotowskiego 33
tel. 22 424 66 66, www.babalu.pl
Stary Młyn, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
tel. 22 839 73 77, www.starymlyn.waw.pl

Pub Lolek, ul. Rokitnicka 20
tel. 22 825 62 02, www.lolekpub.pl
Esencja Smaku, ul. Odolańska 10
tel. 22 845 09 44, www.esencjasmaku.pl
Grecka Tawerna Meltemi, ul. Opaczewska 43 
tel. 22 823 98 68, www.kregliccy.pl
Kompania Piwna, ul. Podwale 25
tel. 22 635 63 14, www.podwale25.pl
Boathouse, ul. Wał Miedzeszyński 389 A
tel. 22 616 32 23, www.boathouse.pl

Ciastko warszawskie - Zygmuntówka
Ciastko składa się z masy migdałowej, konfitury 
żurawinowej, musu czekalodowego i bezy
- jest pyszne i wykwintne.

www.lokalbezpapierosa.pl - strona promująca 
lokale, w których nie wolno palić lub te, w których są 
pomieszczenia dla niepalących.

Wedel - Staroświecki Sklep i Pijalnia Czekolady
ul. Szpitalna 8, tel. 22 827 29 16
www.wedelpijalnie.pl
Cukiernia A. Blikle
ul. Nowy Świat 35, tel. 22 826 05 69 www.blikle.pl
U Hodunia (przy Barbakanie na Starówce)
ul. Nowomiejska 7/9, tel. 22 635 73 46
Czuły Barbarzyńca (księgarnia i klub)
ul. Dobra 31, tel. 22 826 32 94
www.czuly.pl

Lodziarnia Grycan (dawna Zielona Budka)
ul. Puławska 11 tel. 22 849 89 38
Kalimba i Kofifi
ul. Mierosławskiego 19, tel. 22 839 75 60
www.kalimba.pl
Pędzący Królik
ul. Moliera 8, tel. 22 826 02 45
Kawiarnia Kolonia
ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11
tel. 605 084 804

Telefony alarmowe
Policja
Straż miejska

Straż Pożarna
Pogotowie

997
986

998
999

Numer alarmowy
Informacja medyczna

112
118 000, 19 519
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Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, Piaseczno, ul. Sienkiewicza 14,
tel. 22 756 76 38, 607 155 188, www.kolejka-piaseczno.com

Kolejka kursuje regularnie, w niedziele od marca do października na trasie Piaseczno - Tarczyn - 
Piaseczno. Czas trwania wycieczki ok. 5 godzin. W programie piknik rodzinny z ogniskiem i wizytą 
w miasteczku westernowym lub na farmie strusi.

Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, ul. Warszawska 21, tel. 22 758 50 67, 502 257 021
www.muzeum-motoryzacji.com.pl

Kolekcja jest wyjątkowa w skali europejskiej. Muzeum posiada około 300 zabytkowych pojazdów, 
jak również spory zbiór interesujących rekwizytów. Są tam m.in. mundury, radia, plakaty itd., a także 
eksponaty związane z lotnictwem i militariami.

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, ul. Towarowa 7, tel. 46 862 59 75
Muzeum posiada największy w Europie zbiór zabytkowego taboru wąskotorowego. W sezonie letnim 
od maja do połowy października dużą atrakcją są sobotnie wycieczki zabytkowymi pociągami 
do Puszczy Kampinoskiej. Czas trwania wycieczki to ok. 6 godzin. W programie poza przejazdem 
pociągiem jest również zwiedzanie muzeum, spacer po Puszczy Kampinoskiej oraz ognisko.

Mini zoo i farma strusi. Gołków, ul. Jaremy 17, tel. 22 756 21 69, www.strusie.prv.pl
Na farmie można zobaczyć takie zwierzęta jak: strusie, kucyki, białe daniele, dziki, pawie, perliczki i 
bażanty. Ochotnicy mogą nawet – po wcześniejszym zgłoszeniu – zjeść jajecznicę ze strusiego jaja!

Park Jurajsko-Botaniczny Dinopark, Kołacinek 21, Dmosin tel. 46 874 76 86, www.dino-park.pl
Znajduje się ok. 100 km od Warszawy. Dinopark to wspaniałe miejsce, które pozwoli przenieść się na 
chwilę do ery dinozaurów, dobrze się zabawić i wypocząć. Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Dodatkowo na terenie parku znajduje się muzeum geologiczno-paleontologiczne, ogródek 
jordanowski, restauracja, sklepik z pamiątkami.

Wild West City, ul. Chmilena, Runów, tel 606 323 205, www.country.habas.pl
Miasteczko w stylu country & western. Czynne w niedziele od maja do końca września. Na terenie 
miasteczka można m.in.: zabawić się w poszukiwaczy złota i budowanie prerii, postrzelać z łuku 
i Winchesterów - repliki autentycznych karabinów dzikiego zachodu, obejrzeć walki Apachów oraz 
udać się do wioski indiańskiej. Zmęczeni mogę nabrać sił w Saloonie, który oferuje drobne przekąski 
i napoje.



Warszawa
www.warsawtour.pl

atrakcje

zwiedzanie

dla aktywnych

wydarzenia cykliczne

legendy

informacje praktyczne

www.warsawtour.pl
www.um.warszawa.pl

WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
tel. 22 194 31
e-mail: info@warsawtour.pl

Aktualne dane dotyczące punktów Warszawskiej Informacji
Turystycznej znajdują się na stronie www.warsawtour.pl

Wydawca:
Stołeczne Biuro Turystyki

Zdjęcia:
Archiwum SBT i Biura Promocji m.st. Warszawy, W. Hansen, K. Naperty,
W. i Z. Panów (PZ Studio), P. Wierzbowski, B. Zdunek, P. Czarnecki, J.Sielicka,
K. Rainka, Marc Ripol, Sławomir Gątowski, Filip Klimaszewski, Muzeum 
Techniki, Muzeum Ewolucji PAN, Muzeum Kolejnictwa, Fotoplastikon,
Muzeum Narodowe, Muzeum Kowalstwa, archiwum ZOO,
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Państwowe Muzeum Etnograficzne, 
Polskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej.

Wydanie III, Warszawa 2010
Egzemplarz bezpłatny
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