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Welcome to our pre-Christmas frame of mind last edition of The Visitor
Mazowsze for 2008. Before we start we would like to thank our Clients and
Readers for the cooperation and support and the advice and enthusiasm
we get from them. Most of the advice went into the changes in The Visitor
layout we have implemented these last 3 months in all five editions of our
guides. Next thank you is in fact our Best Wishes for Christmas and New
Year which looms on the horizon. We wish you the same as we always
do, as there are no better wishes for our Clients, Readers, Friends and
Colleagues - Let the next year be better than 2008 and not as good as
2010! Merry Christmas and a Happy New Year!
Have a look this time at the very impressive events section of The Visitor
which in this edition is eighteen pages long. We are at the peak of the
cultural season and many premieres and concerts take place in Warsaw
over this period. We are proud to be a media patron for some events which
we want to present more extensively in our guide for you with 
a recommendation that you see some of them when visiting Warsaw
during Christmas and New Year. You only have to be aware that some 
of the performances will only be for Polish speaking audiences - we have
listed them on the first page to help you in your choice. 
And always even during good weather or more so in bad weather we invite
you to our culinary section where we present the Capital City’s
restaurants, bars and clubs. Short descriptions, examples of specialties
and prices, will certainly help our readers in picking the best place
according to taste or wallet power. So pick the one you fancy.
Winter has so far been very clement here in Poland, not so in other parts of
Europe, and the fine weather continues so carry on with those sightseeing
walks around Warsaw and then take in some of the winter season evening
shows and of course those smoochy, romantic dinners as well. If thanks to
the information in our guides your stay here in Warsaw is a great success,
an unforgettable moment, then this will be satisfaction enough for our eight
years of work in guiding visitors around our country and the city of Warsaw. 
Please visit the www.thevisitor.pl website. As we promised our Internet
service is expanded every month. Here you will find much more
information than we print in our guides. There is also an online booking
service offering hotel rooms at the best prices available only on the
Internet. We are a part of the largest Polish online booking system offering
hotels across all of Poland. A special section, ‘free distribution’, will show
you the addresses where you can pick up any of our five, The Visitor,
guides. Enjoy them at you leisure!
And as we always do in this section: If you have liked the way we have
prepared our guide and with it enjoyed your visit to Poland with us, please
tell the waiter, waitress or the receptionist that you found their place in The
Visitor. In return we will be here waiting for you with the latest, updated
edition of The Visitor ready to guide you when you visit us here in Poland
again! Thank you for using our guides!

Witamy przedświątecznie w ostatnim wydaniu The Visitora Mazowsze 
w 2008 roku. Na wstępie pragniemy podziękować naszym Klientom 
i Czytelnikom za współpracę oraz wszystkie rady i sugestie, które
otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy. Większość z nich znalazła swoje
odbicie w nowej szacie graficznej, nowym układzie tras turystycznych 
i nowych rozdziałach tematycznych, które wprowadziliśmy do wszystkich
pięciu wydań The Visitora w trakcie ostatnich trzech miesięcy. Obok
podziękowań pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne 
i noworoczne. Jak co roku życzymy Wam tego samego - oby Nowy Rok
był lepszy niż obecny, acz gorszy niż 2010! 
Zapraszamy do obfitego w koncerty, przedstawienia i spektakle teatralne działu
kulturalnego The Visitora, który w pełni sezonu artystycznego jak co roku

osiąga naprawdę imponujące rozmiary. W tym wydaniu mamy przyjemność
zaprezentować aż osiemnaście stron z najrozmaitszymi wydarzeniami
kulturalnymi i rozrywkowymi. Nad wieloma z nich mamy zaszczyt objąć
patronat medialny, dzięki czemu promujemy je w The Visitorze w szerszej
formie zachęcając wszystkich, którzy odwiedzają Warszawę w tym
wyjątkowym, świąteczno-noworocznym okresie do zaplanowania wizyty w
jednym ze znakomitych teatrów czy sal koncertowych.
Jak zawsze, w pogodę i niepogodę, zapraszamy do działu kulinarnego w
którym prezentujemy stołeczne restauracje, puby i kluby zapewniając wybór
odpowiedniego lokalu na śniadanie, lunch czy kolację. Opis lokalu,
specjalności kuchni oraz przykłady cen z pewnością pomogą wybrać
miejsce dostosowane do zasobności portfela czy gustu każdego  Czytelnika. 
Życzymy trafnych wyborów, litościwej zimy pozwalającej na wędrówkę po
warszawskich zabytkach oraz wspaniałych wrażeń podczas wieczornych
spektakli i romantycznych kolacji. Jeśli dzięki naszemu przewodnikowi
spędzisz w Warszawie niezapomniany weekend lub urlop będzie to dla nas
najlepsza nagroda i satysfakcja z blisko ośmioletniej pracy jaką wykonujemy
dla wszystkich, którzy zwiedzają Warszawę z przewodnikiem The Visitor! 
Zapraszamy także na www.thevisitor.pl. Nasz serwis internetowy jest
nieustannie poszerzamy o nowe informacje i działy, których nie prezentujemy
w drukowanych wersjach naszych przewodników. Skorzystasz tam także 
z jednego z największych polskich systemów rezerwacji online, oferującego
pokoje hotelowe po najniższych, internetowych cenach. W zakładce
„dystrybucja” znajdziesz adresy miejsc, w których możesz odebrać dowolną
z pięciu edycji naszych przewodników: Małopolska, Mazowsze, Bałtyk, Dolny
Śląsk oraz najnowsza - Wielkopolska. Serdecznie zapraszamy.
I na koniec nasza stała prośba. Jeśli podoba się Wam nasza praca 
i chcielibyście ponownie sięgnąć po nasze bezpłatne przewodniki prosimy
o gest, który pomoże nam rozwijać obecne wydawnictwa oraz tworzyć
kolejne. Prosimy serdecznie, abyście podczas rezerwacji kolacji czy
zamawiania pokoju hotelowego zaznaczyli, że trafiliście tutaj dzięki
przewodnikowi The Visitor. Dziękujemy za korzystanie z naszych
przewodników i życzymy wspaniałego pobytu!

The contents of The Visitor are independent of any paid-for advertising. The Editor receives no payment
for any information except for advertisements and does not take any responsibility for their content.
Although we select all information carefully we do not take any responsibility for price changes or events
availability and cancellations. All information is subject to change without notice. 

Zawartość folderu jest niezależna od zamieszczonych ogłoszeń. Wydawca nie pobiera opłat za
zamieszczone informacje za wyjątkiem reklam. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
oraz za ewentualne zmiany bądź różnice w cenach, datach i godzinach otwarcia opisywanych miejsc.

Editor / wydawca: DDiittrroo  CCoommmmuunniiccaattiioonn
Redaktor naczelny: Karol Popiel.
RReeddaakkccjjaa: Ratuszowa 11 pok. 148, 03-450 Warszawa
tel. 022 619 22 41 w. 247, 253 i 180, fax 022 818 93 13, 
mazowsze@thevisitor.pl, www.thevisitor.pl
Our team an d contributors / nasz zespół i współpracujący: 
Małgorzata Bogaty, Agata Wasilewska, Maciej Wasilewski, Anita Kargul, Marcin Ryczek, 
Dorota Dudzińska, Anna Janasik, Dawid Ciepielewski, Tomasz Kucharski.
Thank you for your passion and excellent work!

Proofing & Advert Photos: Zygmunt Nowak-Soliński.
Graphics & print/ opracowanie graficzne i druk: BATORSKI Poligrafia
tel. 022 619 82 33, mariusz@batorski.pl, www.batorski.pl

Printed / nakład: 12 000 egzemplarzy, 
Członek Związku 
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11 Listopada B5
3 Maja, al. D5, E5
Agrykola F5
Akademicka F2
Aleje JerozolimskieE2,

E5, F1
Aleje UjazdowskieE4,

F5
Andersa, gen. B3, C3
Andrzejowska F2
Anielewicza C2, C3
Aplikancka F3
Archiwalna G2
Armii Ludowej, al.F3,

F5
Asnyka F2
Bacciarellego F5
Baczyƒskiego D4
Bagatela F4
Bagno D3
Banacha G2
Banderii C1
Barokowa C3
Barona D1
Barska F2
Bartoszewicza D4
BaÊniowa F1
Batorego G4
Bednarska C4
Bellotiego D2
Belwederska G5
Bia∏a D2
Bia∏obrzeska F1, G1
Bia∏oskórnicza C4
Bielaƒska C3
Bieniewicka A1
Bitna B3
Bitwy pod Rokitnà B2
Bitwy Warszawskiej
1920r. F1
Blaszana C5
B∏og. ¸adys∏awa 
z Gielniowa F3
B∏oƒska B2
Bobrowskiego G1
Boczna C4
Boduena E4
Boguckiego, ks. B2
Bohaterów Getta C3
Bohomolca A2
BoleÊç Stara C4
Bonifraterska C3
Borowskiego B5
Boya-˚eleƒskiego F4
Bozowskiego D4
Braci Za∏uskich A1
Bracka E4
Brama Skazaƒców B3
Brechta B5
Brodziƒskiego B2
Broniewskiego B1
Browarna D4
Bruna G3
Brwinowska F1
Brylowska E1
Brzozowa C4
Bugaj C4
Burakowska B1, B2
Burdziƒskiego B4
Burmistrzowska C4
Bytomska A2
Calinescu F4
Canaletta D3
Cha∏ubiƒskiego E3
Ch∏odna D2, D3
Chmielna E3, E4
Chocimska G4
Chopina F4
Chotomowska F2
Ciasna C3
Cicha D5
Ciep∏a D3
Cieszkowskiego A2
Corazziego D3
Cudnowska B3
Curie F2
Cyryla i Metodego C5
Czackiego D4
Czaki A1
Czarnieckiego A2, B2
Czerniakowska E5
Czerwijowskiego F4
Czerwonego Krzy˝a D5
Cz´stochowska F1

Czubatki F3
Czujna A3
Daleka F2
Dani∏owiczowska D3
Dantyszka F2
Darwina B5
Daszyƒskiego E2
Dàbrowszczaków B5
Dickensa G1
D∏uga C3
D∏ugosza D1
Dmochowskiego E5
Dobosza G1
Dobra C4, D5
Dobrzaƒskiego D2
Dolaƒskiego C3
Dorotowska F1
Dowcip D4
Drewniana D5
Drobiazg F2
Dru˝backiej A2
Drzewieckiego D3
Dubois C2, C3
Duchnicka B1
Dunajecka G1
Dygasiƒskiego A3
Dymiƒska B3
Dynasy D4
Dzia∏dowska D1
Dzielna C2, C3
Dziennikarska A2
Dzika C2
Ejsmonda B2
Elblàska A1
Elektoralna D3
Elektryczna D5
Emilii Plater E3
Esperanto C2
Fabryczna E5
Fawory B3
Feliƒskiego B2
Filarecka A2
Filtrowa F3
Fiƒska F3
Floriaƒska C5
Flory F5
Foksal D4
Fondamiƒskiego B3
Forteczna A2
Franciszkaƒska C3
Frascati E5
Fredry D4
Freta C3
Furmaƒska C4
Ga∏czyƒskiego D4
Gamerskiego C3
Gdaƒska A1
G´sta D4
Gibalskiego D1
Gie∏dowa E1
Glogera F2
Gojawiczyƒskiej A1
Gol´dzinowska A4
Go∏´biowskiego B2
Gomó∏ki A2
Gomulickiego C3
Gostyƒska D1
Goworka G4
Górczewska D1
Górnickiego F3
GórnoÊlàska E5
Górskiego E4
Grabowskiego E4
Graniczna D3
Grenady D1
Grodzka C4
Groszkowskiego B5
Grójecka F2
Grzybowska D3, E2
Grzyma∏y F1
Gwardii B3
Gwiaêdzista A2
Hankiewicza G2
Harcerska A1
Harnasie B5
Hauke-Bosaka A2
Hipoteczna C3
Hoene-Wroƒskiego E5
Hoffmanowej F2
Hozjusza A2
Ho˝a E4
Hrubieszowska E2
Inflancka B2
In˝ynierska B5

JagielloƒskaA4, B4,
C5

Jakiela A2
Jaktorowska D2
Jana Paw∏a II, al.C2,

D3
Jaracza D5
Jasiƒskiego C5
Jasna D4
JaÊkiewicza B1
Jaworzyƒska F4
Jazdów E5
Jelinka A1
Jesionowa F3
Jezierskiego E5
Jezioraƒskiego B3
Jezuicka C4
Joteyki F2
Kacza D2
Kaliska F2
Kameralna B5
Kaniowska A3
Kapitulna C4
Kapucyƒska C3
Karasia D4
Karmelicka C2
Karolkowa D1, E2
Karowa D4
Karpiƒskiego A2
Kasprzaka E1
Kàtowa A2
Kiliƒskiego C3
Klonowa G4
Klonowicza E1
K∏odawska A1
K∏opot B2
K∏opotowskiego C5
Kniaênina A2
Kochowskiego B1
Kokarda B2
Kolejowa E1
Kolska C1
Ko∏osa G2
Konopacka B5
Konopczyƒskiego D4
Konopnickiej E5
Konwiktorska C3
Kopernika D4
Kopiƒska F1
Korczaka E1
Korzeniowskiego F2
Kossaka A2
Koszykowa E3, F4
KoÊcielna C3
Kotlarska D2
Kozia C4
Kozietulskiego A2
Koêla C3
Koêmiana A2
Koêmiƒska E5
Krajewskiego B3
Krakowskie
PrzedmieÊcie C4
Krasiƒskiego B1
Krechowiecka A2
Kredytowa D4
Kr´ta G5
Krochmalna D2, D3
Kromera F2
Krowia C5
Królewska D3
Krucza E4
Kruczkowskiego D5
Krzyckiego F2
Krzywickiego F3
Krzywopoboczna C4
Krzy˝anowskiego E1
ks. Stanka, al. E5
Ksià˝´ca E4
Kubusia Puchatka D4
Kujawska G4
Langiewicza F3
Laskowa E1
Làdowa G5
Lechonia B2
Lekarska F3
Lelechowska F1
Lennona E5
Leonarda D1
Leszczyƒska D4
Leszno D1
Leszowa F3
Letnia B5
Levittoux B3

Lewartowskiego C2
Lidzka A5
Lindleya E3
Linneusza B5
Lipowa D4
Lisa-Kuli B2
Lisieckiego 
„Dziadka”, al. C5
Litewska F4
Lorentza E5
Ludna E5
Ludwiki E1
Lwowska F4
¸´czycka F3
¸ucka E2
¸ukasiƒskiego B5
Ma∏a B5
Ma∏ogoska A2
Mariaƒska D3
Mariensztat C4
Marsza∏kowska D3, F4
Maszyƒskiego E5
Matejki E5
Matysiakówny B2
Mazowiecka D4
Màtwicka G1
Metrykantów G2
Mianowskiego F2
Mickiewicza A2, B2
Miechowska E5
Miecznikowa F2
Miedziana E2
Mieros∏awskiego A2
Mi´dzyparkowa B3
Mi∏a C2
Miodowa C3
Mireckiego D1
M∏ociƒska C2
M∏ota B5
M∏ynarska D1
Mochnackiego F2
Modrzejewskiej A2
Mokotowska F4
Moliera D4
Moniuszki D4
Most Gdaƒski B3
Most Âlàsko-Dàbrowski

C4
Most Âwi´tokrzyski D5
Mostowa C4
MÊcis∏awska A2
Munka A3
Muranowska C3
Mys∏owicka A2
MyÊliwiecka E5, F5
Na Skarpie, al. E5
Nalewki C3
Namys∏owska B5
Natoliƒska F4
Nieborowska F1
Nieca∏a D3
Niegolewskiego B2
Niemcewicza F2
Niepodleg∏oÊci, al. F3
Niska C2
Noakowskiego F4
Nowiniarska C3
Nowogrodzka E3, E4
Nowolipie D2
Nowolipki C3, D2
Nowomiejska C4
Nowowiejska F3
Nowy Przejazd C4
Nowy Âwiat E4
Nowy Zjazd C4
Nullo E5
Nusbauma B5
Obozowa D1
Oboêna D4
Oczki E3
Odrowà˝a A5
Odrzykoƒska F2
Ogrodowa D2
Okopowa C2
Okólnik D4
Okràg E5
Okrzei C5
Oleandrów F4
Olszewska G4
Olszowa C5
Ondraszka F3
Opaczewska G1
Ordynacka D4
Orla D3

Or∏owicza E5
Or-Ota B2
Orzechowska F3
Orzeszkowej G1
Ossoliƒskich D4
Ostroroga C1
Panieƒska C5
Pankiewicza E3
Paƒska E2, E3
Parkingowa E4
Parkowa G5
Pasa˝ „Wiecha” E4
Pasa˝ Ni˝yƒskiego D4
Paska A1
Pasteura F2
Paszyna C2
Pawia C3, D2
Pereca E3
Piaskowa C1
Piekarska C4
Piesza C4
Pi´kna E4, E5
Piƒska A5
Piotrkowska G1
Piwna C4
pl. Bankowy D3
pl. Dàbrowskiego D4
pl. Defilad E3
pl. Grunwaldzki B2
pl. Grzybowski D3
pl. Gwardii B3
pl. Hallera B5
pl. Henkla B2
pl. Inwalidów B2
pl. Konstytucji F4
pl. Krasiƒskich C3
pl. Lelewela A2
pl. Ma∏achowskiego D4
pl. Mirowski D3
pl. M∏ynarskiego D4
pl. Narutowicza F2
pl. Opolski D1
pl. Osterwy D4
pl. Pi∏sudskiego D4
pl. Politechniki F4
pl. Powstaƒców
Warszawy D4
pl. S∏oneczny A3
pl. Starynkiewicza E3
pl. Teatralny D4
pl. Trzech Krzy˝y E4
pl. Unii Lubelskiej G4
pl. Weteranów 1863

C5
pl. Wileƒski B5
pl. Zamkowy C4
pl. Zawiszy E2
pl. Zbawiciela F4
pl. ˚elaznej Bramy D3
Platynowa E2
P∏ocka D1, E1
P∏uga F2
Poczobutta A1
Podchorà˝ych G5
Podoskich F4
Podstarocich B1
Podwale C4
Pogonowskiego A2
Pogorzelskiego F2
Pokorna B3
Polna F4
Po∏o˝niczy E3
Poniecka F2
Popie∏uszki B2
Potocka A1
Potockiego D5
Powàzkowska B1, C1
Poznaƒska E4
Po˝arowa A4
Pràdzyƒskiego E1
Prezydencka F3
Profesorska E5
Prokuratorska F3
Promyka A2, E2
Prosta E3
Próchnika A2
Pró˝na D3
Prusa E5
Przasnyska B1
Przechodnia D3
Przemyska G1
Przemys∏owa F5
Przybosia D4
Przyjació∏, al. F4

Przyokopowa E2
Przyrynek B3
Przystaniowa E5
Ptasia D3
Radna D4
Radomska F2
Radziwie C1
Rajców C4
Rakowiecka G4
Rapackiego F2
Raszyƒska F2
Ratuszowa B5, C5
Referendarska F3
Reja F2
Rektorska F4
Rogaliƒska E1
Rokitnicka G2
Rokosowska F1
Rondo E2
Rondo „˚aba” A5
Rondo De Gaulle'a E4
Rondo 
im. R.Dmowskiego E4
Rondo Jazdy Polskiej F4
Rondo Kercelak D2
Rondo ONZ E3
Rondo Starzyƒskiego B4
Rondo Zes∏aƒców
Syberyjskich F1
Rondo Zgrup. AK
„Rados∏aw” 
(Rondo Babka) C2
Rostafiƒskich G2
Rozbrat E5
RozmaitoÊci F4
Ró˝, al. F4
Rudawska F3
Rybaki C4
Rybiƒskiego A2
Rychliƒskiego F3
Rydygiera B1, B2
Rynek Mariensztacki C4
Rynek 
Starego Miasta C4
Rysia D4
Rzeszowska A5
Sady ˚oliborskie A1
Salezego D5
Samborska B4
Sanguszki B3
Sapie˝yƒska C3
Sarbiewskiego A1
Sarmatów A2
Schillera C3
Sempo∏owskiej F4
Senacka E5
Senatorska D4
Sewerynów D4
S´dziowska F3
S´kociƒska F2
Siedmiogrodzka E1
Siemiradzkiego A1
Sienkiewicza D4
Sienna E2, E3
Sierakowskiego C5
Sierpecka A2
Siewierska F1
Skar˝yƒskiego G1
Skierniewicka E1
Sk∏odowskiej F2
Skoczylasa B5
Skolimowska G4
Skorupki E4
Skwer 
1 Dywizji Pancernej C4
Skwer Andrzeja
Woyciechowskiego A3
Skwer Apfelbauma C2
Skwer Bat. Czata B3
Skwer Bat. Harc. 
Wigry AK C3
Skwer Brandta C2
Skwer Fogga F4
Skwer 
gen. Gorzechowskiego
„Jura” C2
Skwer Giedroycia F5
Skwer Grotowskiego E3
Skwer 
im. A. Pawe∏ka E1
Skwer Kisielewskiego F5
Skwer Kompanii AK
„˚niwiarz” A2
Skwer 

kpt. „Cubryny” D5
Skwer ks. Jerzego D2
Skwer ks. kard.
Wyszyƒskiego D2
Skwer 
ks. Niedzielaka B5
Skwer mjr. Kontryma
„˚mudzina” D3
Skwer Oleandrów F4
Skwer Skanderbega F2
Skwer Strehla F5
Skwer Sue Ryder F2
Skwer Sybiraków D3
Skwer Szewczenki G5
Skwer Szmula
Zygelbojma C3
Skwer Wandy Lurie D1
Skwer Wi´êniów 
Polit. Stalinizmu C3
Skwer Wis∏ockiego E4
Skwer Wodiczki D5
Skwer Wo∏yƒski A1
Skwer Zgrupowania 
AK „Chrobry” E2
Skwer Zgrupowania 
AK „Róg” D4
Skwer ˚urowskiego B5
S∏awiƒska E1
S∏odowiecka B1
S∏omiƒskiego B2
S∏oneczna G5
S∏owackiego A1
S∏upecka F2
S∏u˝ewska F4
Smocza C2
Smolna E4
Smulikowskiego D5
Solariego F3
Solec D5
SolidarnoÊci, al.C3,

D2
Solskiego A2
So∏tyka C1
Sosnowa E3
Spacerowa G5
Spiska F2
Spokojna C1
Srebrna E2
Stalowa B5
Staniewicka A5
Starzyƒskiego B5
Staszica D1
Stawki C2, C3
Stefana Batorego G3
Steinkellera C4
St´piƒska G5
Straceƒ B3
Sulkiewicza G5
Su∏kowskiego A3
Supiƒskiego F2
Suzina A2
Syreny D1
Szajnochy A2
Szanajcy B5
Szaniawskiego A2
Szara E5
Szarych Szeregów E1
Szczepanowskiego A2
Szcz´Êliwicka F1, G1
Szczygla D4
Szkolna D4
Szlenkierów D1
Szpitalna E4
Szucha, al. F4
Szujskiego F1
Szymanowska B3
Szymanowskiego B5
Szymaƒskiego E1
Âciegiennego B3
Âliska E3
Âmia∏a A3, B3
Âniadeckich F4
Âniegockiej E5
Âw. Franciszka D5
Âw. Teresy F4
Âw.Barbary E3
Âw.Stanis∏awa C1
Âwie˝a B5
Âwi´cickiego A2
Âwi´tojaƒska C4
Âwi´tojerska C3
Âwi´tokrzyska D3, D4
Tamka D5
Tarczyƒska F2

Targowa B5
Tatarska C1
T∏omackie D3
Toeplitza A2
Tokarzewskiego D4
To∏wiƒskiego A1
Topiel D5
Towarowa E2
Trasa ¸azienkowska F5
Trasa W-Z C4
Traugutta D4
Trentowskiego A2
Tr´backa D4
Trojaka A3
Trószyƒskiego A1
Trybunalska F3
Trzech Budrysów G1
Tucholska A2
Tunelowa F1
Tuwima D4
Twarda D3, E3
Tyszkiewicza D1
Uniwersytecka F2
Urz´dnicza A1
Waliców D2
Wa∏owa C3
Warecka D4
Warszewickiego F3
Waryƒskiego F4
Wawelberga D1
Wawelska F3
Wawrzyƒskiej A2
Wawrzyszewska C1
Wenedów B3
W´gierska F2
Wiadukt Markiewicza D4
Widok E4
Wiejska E5
Wielkopolski, al. F3
Wieniawskiego B2
Wierzbickiego F3
Wierzbowa D4
Wierzynka D1
Wilanowska E5
Wilcza E4
Wileƒska B5
Winnicka F2
WioÊlarska D5
WiÊlana D4
WiÊniowa G4
W∏oÊciaƒska A1
Wodna C4
Wojska Polskiego, al. B2
Wolnej Wszechnicy G2
WolnoÊç D2
Wolska D1, D2
Wójtowska B3
Wronia E2
Wrzesiƒska C5
Wspólna E4
Wybrze˝e Gdaƒskie B4
Wybrze˝e Helskie B4
Wybrze˝e
KoÊciuszkowskie D5
Wybrze˝e 
Szczeciƒskie C5
Wyspiaƒskiego B2
Wyzwolenia, al. F4
Zajàczka B2, B3
Zaj´cza D5
Zakroczymska B3
Zamenhofa C3
Zamojskiego C5
Zaokopowa B5
Zapolskiej F2
Zau∏ek 
Braci Pakulskich F4
Zawiszy D1
Zegad∏owicza E1
Zgoda E4
Zielna D3
Zimorowicza F2
Z∏ocienia D1
Z∏ota E3, E4
Zoli F4
Zwrotnicza E1
èród∏owa C4
˚elazna D2, E3
˚ó∏kowskich A2
˚urawia E4
˚wirki i Wigury F2
˚ytnia D1, D2
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HOTELS
HOTELE
Aramis  ................................ 89, 98
Atos  .................................... 89, 97
Belwederski ................................ 95
Courtyard  .................................. 94
Dipservice .................................. 96
Garden Villa ................................ 97
Harenda ..................................... 94
Hetman ....................................... 94
Hilton .......................................... 94
Hit hotel ...................................... 98
Holiday Inn ................................. 94
Hostel Służewiec ................. 89, 96
Hostel Tamka ............................. 98
Hostel To-Tu ........................ 89, 98
Jan III Sobieski ........................... 92
Kanonia ...................................... 98
Le Royal Meridien ...................... 92
Mamaison ................................... 94
Marriott ....................................... 92
Mazowiecki ................................. 95
MDM  .......................................... 93
Metropol ..................................... 94
Nathan's Villa Hostels ................ 69
Novotel ....................................... 93
Pałac w Jabłonnie ...................... 98
Parkowa ..................................... 95
Polonia Palace ........................... 92
Praski .......................................... 96
Radisson Sas ............................. 94
Reytan ........................................ 95
Start Felix ............................. 89, 96
Start hotel ................................... 89
Start Portos .......................... 89, 96
Syrena .......................................... 8
Tina ............................................. 97
Warsaw Apartments ................... 96
Zgoda ......................................... 98

RESTAURANTS
RESTAURACJE
Art Sushi ............................. 25, 113
Argentina .................................. 109
Atrio .......................................... 100
Babalu ...................................... 107
Banja Luka ......................... 15, 105
Barbakan ................................ 9, 51
Batida ....................................... 100
Belvedere ................................. 116
Biblioteka ................................. 108
Boruta ....................................... 120
Browarmia ................................ 120
C.K. Oberża .............................. 103
Cafe Szparka ............................ 100
Carpe Diem ........................ 19, 118
Centorrino .......................... 55, 110
Ceprownia ................................ 119
Cesarski Pałac ................... 85, 105
Champions ............................... 102
Chicago's ................... 100,102,110
China Town .............................. 105
Chłopskie Jadło ............... 120, 121
Churrasco ................................. 103
City 24 ....................... 100, 101,102
Cwaniak Warszawski ......... 23, 116
Dekanta ............................ 106, 119
Dominium ................................... 77
Edokko Bento .......................... 114
Galeria Smaku ......................... 121
Gospoda Kampinówka .............. 90
Gospoda Kwiaty Polskie .......... 119
Hektor ....................................... 120
Hong Kong Hous ............... 85, 106
Honoratka .......................... 15, 120
Ice club ..................................... 103
Izumi Sushi ........................ 93, 114
Kafe Merhaba ........................... 121
Kołomyja .................................. 118
Kom .......................................... 102
La Rotisserie ............................ 106
Latino Brasserie ....................... 118

Le Regal ................................... 108
Lemon ...................................... 100
Lemon grass .................... 105, 116
Lente Cafe ................................ 100
London Steak House ......... 18, 106
Maharaja Indian ....................... 108
Maharaja Thai .......................... 121
Maria ......................................... 116
Meza ......................................... 111
Migawka ................................... 103
Mille Gusti .......................... 79, 108
Nippon-Kan ...................... 114, 115
Nowa La Boheme ...................... 81
Nuvolari .................................... 114
Pałac w Jabłonnie .................... 116
Paparazzi .................................... 21
Pekin .................................. 65, 105
Portucale .......................... 111, 118
Pożegnanie z Afryką .................. 71
Primavera ................................. 110
Prowansja ................................. 104
Rabarbar .................................. 116
Radio Cafe ............................... 100
Red Orange ....................... 85, 106
Sadhu Cafe ....................... 97, 107
Sakana ............................... 13, 113
San Lorenzo .......... 75,108, cover 4
Serafino .................................... 118
Shogun ..................................... 111
SO-AN .............................. 112, 114
Sofa .......................................... 101
Sofia ........................................... 67
St. Traffo ............................. 28, 114
Suiro Sushi ............................... 113
Sunanta .................................... 121
Suparom .................................. 121
Sushi Zushi .............................. 113
Tabaka ..................................... 121
Tandoor .................................... 107
Tapa y Toro ................................ 97
Taqueria Mexicana ..................... 87
The Cinnamon ......................... 110
Ti Amo ...................................... 109
Tokio ......................................... 114
Tokio Express .......................... 114
Tomo Sushi ...................... 111, 113
Tshingis Chan ............................ 85
Va Bene .................................... 109
Villa Foksal ....................... 107, 110
Wook ........................................ 104
Zen Jazz Bistro .................... 5, 116
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Aerosvit ...................................... 91
Audi .......................................... 127
Avis rent a car .......................... 123
Axis ........................................... 122
B&E Expertise .......................... 123
Bombkarnia ........................ 27, 125
Calan ................................ 123, 126
Demart ........................................ 99
Diesel ........................................ 127
Dipservice ................................ 126
Europcar ................................... 123
Galeria 32 ................................. 125
Galeria Grafiki i Plakatu ........... 125
Hubert Abramowski ................. 127
Joka rent a car ......................... 124
Kokomo ............................ 119, 122
Likus Concept Store 63, cover 2,
127
M&P Alkohole ............................ 27
MPT Taxi 9191 ........................... 17
Napiórkowska .................. 125, 126
Neptunea ............................. 83, 95
Powitanie z Indiami .................. 125
Salon Suparom ........................ 124
Sixt rent a car ........................... 123
Sogo ................................... 48, 122
Speed rent a car ...................... 123
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EMERGENCIES
If you have a problem use the free emergency numbers to call for
help. Please note - there are not many English speaking operators.
POLICE 997, FIRE BRIGADE 998, AMBULANCE 999. When using
a mobile phone dial - 112.

CURRENCY
1 ZŁOTY (PLN - zł) = 100 GROSZ (gr). 
Coins: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł.
Notes: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł. 
All European currencies can be exchanged at Banks or Exchange
bureaus called ’KANTOR’. Usually no commission is charged. Ask
the rate before you change your money. Most supermarkets
accept EURO. The exchange rate is presented at the cashier. Note
that change will be given in Polish currency.

ELECTRICITY
230 Volts AC, 50 Hertz. European type connections, sockets/plugs
are used.

TELECOMMUNICATION
Public telephones can be found throughout the city and most
operate with phone cards that can be purchased at kiosks or post
offices. The Warszawa city code is 22, country code is 48. 
If you want to call a local number proceed with: +48 22 (number)
if you call from a foreign mobile; 22 (number) if you call from
a Polish mobile; 022 (number) if you call from a local phone unit.

SHOP OPENING HOURS
Most shops are open on weekdays from around 10.00 and close
at 19.00. On Saturdays they usually close at 14.00. Most
supermarkets and galleries are open 7 days a week usually
from 09.00 till 22.00, on weekends till 21.00.

TAXES
Most goods/services are subject to 22% Value Added Tax. There
is also a 7% charge for some goods. Look for the Tax Free Shopping
sign on shop windows. If you follow the procedures (the paper work)
properly and spend more than 200 zł your VAT will be refunded when
you leave Poland. But give yourself time at the frontier to get the
money back. (Does not apply to EU citizens any more). 

TOILETS
Still ’quiet a problem’ in Poland as public toilets are not easy to
find. Some of them are marked on our city tour maps. We advise
you to use restaurant or hotel toilets. There is usually a charge of
about 1zł. When following our sightseeing routes you will find blue
WC pictograms on the maps referring to public toilets. That’s all
we can do to help you.

POSTAL SERVICES
Most post offices (Poczta) are open from 08.00 till 20.00. 
The Main Post Office is at 31/33 Świętokrzyska Street and is open
24 hours with all postal services available.

W pe∏ni wyposa˝one i umeblowane studia, apartamenty i pokoje goÊcinne w centrum Warszawy.
Wynajem na doby. Przy d∏u˝szych pobytach rabaty do 35%.
Fully equipped and furnished apartments, studios and guest rooms in the heart of Warsaw. 
To be rent even for one day. Up to 35% discount on long stays.

ul. Krucza 17/3, tel./fax  022 629 49 78, 022 629 05 37, tel. kom. +48 518 791 255, rezerwacje@syrena-pl.com www.kwatery-prywatne.pl

10% less 
with this folder

10% rabatu 
z tym folderem

APARTAMENTY

od 150 z∏

POKOJE

od 60 z∏
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Acting reasonably and following basic hygiene rules with some basic
common sense should happily limit most travel problems. If something
happens though it is worth knowing now what to do then. If nothing
very serious happens that requires immediate help the priority here is
to contact your insurance company at their call centre. They will tell you
what to do, they will call help if you need it, they will tell you which
doctor you should to go. It is advisable to be assisted medically by
a doctor who has been recognized and authorized by your insurance
company. That goes for hospitals and clinics too. This will facilitate any
refunding of money paid by you at the time of the medical assistance. 
If something serious happens and there is no time but call help,
remember these two toll free phone numbers:

999 Ambulance, 112 general emergency.

If you shop at bazaars, open air markets or farms try bargaining.
Accepting the first price is not a good idea there, but remember
that price negotiations in Poland are far from bargaining as done in
Arabic countries. With a little common sense and good humor you
can still have a lot of fun. Official prices presented in regular shops
are not negotiable but if you are doing a lot of shopping in one
place (clothing or electronic products for example) ask for
a discount or something added even if it is a regular shop. There
is no harm in trying. 

Drinking alcohol (including beer) is forbidden in public places
except special areas in restaurant summer gardens. The fine for
drinking alcohol in a bus is 100 zł and is higher in other public
places if you are apprehended. If you are very drunk, violent or
disturbing the peace and are arrested by the police you will be
fined and put in a cell to sleep off your drunkenness. This will not
save you a night in a hotel as this police service is rather expensive
and you will be charged for your night in police custody. Drinking
is strictly prohibited in parks, the surroundings of night shops and
railways stations. We advise you strongly to respect these
regulations. 
Remember! 
The sale of cigarettes and alcohol to under 18 year old people is
strictly forbidden. 
A blood alcohol level of 0,2 parts per thousand is the permitted
upper limit for driving. Take note that one beer and you are over
the limit. 
Driving when under the influence of alcohol is a criminal offence.
So Don't Drink and Drive!

AACCCCIIDDEENNTTSS

BBAARRGGAAIINNIINNGG

DDRRIINNKK IINNGG
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Apart from marginal problems, as can be found across Europe,
Polish food services are safe, with hygiene at EU standards. 
The only thing you might have problems with is... overeating! A sin
is to dine in fast-food chain bars whilst travelling in Poland instead
of enjoying Polish cuisine. Poland is one of the last European
countries where most of the fruits and vegetables, meats and 
or bakery products are based on naturally produced raw materials
which are not highly industrialized in their production or contain
pesticides. You will be able to experience this quality and taste,
real butter, the freshness and colour of the eggs, the unforgettable
taste of homemade bread and meats. So enjoy the taste of good
Polish food whilst here. You won't find it anywhere else! 
Any change in your everyday eating habits may upset your
stomach. If the symptoms are light take some general medication
for this problem. If they develop into something more serious see
a doctor. Please refer to our health section.

Unfortunately not very good news here. Polish cities in their
architectonical respect are a challenge for handicapped people moving
around in wheelchairs. One good aspect today is that all new or renovated
buildings and all the new ones being built correspond to the norms and
regulations for access for handicapped people. If a handicapped person
plans on coming to Poland they must be aware that they will need
assistance from another person and that they cannot travel alone.

Any, even the most fantastic trip, can be spoilt by unexpected illness,
contusions, pain or stomach disorders. The most common problem
during long distance trips is jet lag and stomach problems caused by
change of life style, cuisine and often just a change of water. For the
first few days after arrival try to avoid alcohol or strong coffee. 
Let your body adapt to the new environment and the challenge of the
stress it was put to and adjust to a new food and daily schedule. 
Any stomach disorders that last not longer that one day requires just
a little diet. You can always try a dose of Carbo Medicinalis or Smecta
(consult your doctor!). If you feel strange or if the problem might be
more serious, go to the doctor immediately.
Remember that when travelling you might not have the possibility
and conditions to take care of hygiene. Take note that while travelling
you are in an environment where there may be many different
bacteria and viruses carried by fellow travelers. Travelling is a time
for snacks of eating ’unusual’ food at ’unusual’ times perhaps 
in ’unusual’ places. Remember to wash your hands always before
eating! If no water is available be prepared and have special
antibacterial wipes or liquid, all available in pharmacies and travelling
shops. It’s also worth considering buying paper covers for toilet
seats. They might be necessary during the trip and will protect you
from unhygienic toilets in railways stations, hotels, restaurants. 
There are no required vaccinations when coming to Poland. All the
vaccinations you had at home when children are enough to protect
you from any illnesses you might be exposed to here.
Jaundice - All travelers should be vaccinated against jaundice no matter
where they go. This dirty hands illness of type A that can be transmitted
through food or type B that is transmitted through blood (sexual contact,
haircut, dentist etc.) may be avoided by a simple but important
vaccination at home. The vaccine can protect you for 10 years, so this
long term investment in your travel health seems a smart idea!
Meningitis - In the Polish geographical zone there are no serious or
tropical sicknesses that can be spread by insects. There is however
a special condition which can be caused by the bite of the tick insect
that lives in the trees and in tall grasses and drops on animals or
people. It is very rare that when bitten the virus actually attacks 
the human system. If you think that the insect attached to your body
is a tick do not pull it off if you are not told how to do it safely. 
Go to the nearest pharmacy, or doctor and they will remove it. 
HIV/AIDS - Poland is considered to be a country of low HIV/AIDS
indicator in Europe. Considering these statistics you must be
aware though that AIDS is present in Poland. Sexual education 

FFOOOODD   AANNDD  DDIINN IINNGG
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in Poland is perhaps not as widespread and good as in the west
so these statistics have to be viewed with a little caution. Condoms
are available in most shops, all kiosks and drugstores and petrol
stations. Remember there is no such a thing as a safe sex with
strangers, you may make it safer but never 100% safe. 

Traveling across Poland you will find many possibilities of
connections to the internet. Almost all the above three star hotels offer
free internet in their rooms (it may be cable or wireless). Unfortunately
some of the hotels will require a fee for the connection but this is
becoming rare and free internet access is standard nearly everywhere.
If there is no cable or wireless connection but you are in a room
equipped with a phone you can get connected via a modem. The
national internet number is 020 21 22. The user name and password
is ppp. The cost per a 3 minute impulse is the same as a local
conversation. But note! In some hotels the cost of one telephone
impulse may be higher and sometimes too high to be acceptable, So
ask the reception staff before starting up the connection.

For tourists coming to Poland from the West, Poland is a relatively
inexpensive country. The prices of food, hotel rooms, and
domestic communication are not high when compared with prices
in The Netherlands or Great Britain, for example. On the other hand
in big cities the rental prices for houses or offices have already
reached European levels making these rents rather expensive for
the average Polish household. However, even with these rising

prices which will eventually reach those of western Europe, Poland
will remain for some time yet a good quality and attractive, from
the point of view of value for money, place to visit.

It is not possible to say that Poland is a safer country for visitors or
for doing business in than any of the other UE countries. It seems
that in today's world there are few places, havens of peace, where
a traveler can feel completely safe but still there is no real guarantee
that in the most tranquil place in the world something dangerous 
or unpredictable may happen. However we can say that in general 
this is not the case in Poland. This is not a dangerous country 
and it is not unsafe for tourists than any other countries in Europe. 
There are just a few of the simple, straightforward common sense
rules which if followed will reduce the risk of problems arising for
travelers. Just be that little bit more careful, be aware, be prepared
and most of all, enjoy. 
Basic personal security: take special care of yourself and your
belongings in crowded places such as railway stations, popular
museums, popular tourist buses or trams. Watch your luggage and
keep all valuables and documents in inner pockets. • be careful
when paying for tickets in railway stations or museums. These are
high risk pick pocketing moments. • do not keep all your money,
credit cards or documents in one place. • do not manifest your
cosmically super-duper new camera to people who might be
interested in acquiring it when it is obvious you do not really want to
part with it. • avoid offensive groups of young people. If you see
a group of people coming towards you, if they are loud and probably
drunk, avoid them by crossing to the other side of the street. It's not
a cowardly solution, it’s just wise. • do not go out at night alone. 
• do not take all your money and credit cards with you when going
out. Leave some in the hotel safe. • do not become too intimate with
strangers you meet in a bar or disco. Do not tell everybody which
hotel you are staying in. Be modest when talking about money and
your financial status. • think twice before inviting a stranger to your
hotel room. • try not to travel alone in a train compartment. If it is
possible join a compartment where people are already present. 
• note the address and telephone number of your Embassy. Be sure
you know where to go or who to contact in case of an accident 
or any other problem. 
Theft and accidents should be reported to the police and the hotel
management if the incident takes place in a hotel. Have proper
insurance cover for all events and make sure the paper work for
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 Najlepsze sushi w mieÊcie! 
Teraz równie˝ szybki 
i doskonały catering. 

Mo˝esz zamówiç ulubione 
specjały na biurowy lunch, 

romantycznà kolacj´ 
czy wystawne przyj´cie. 

Dowóz w pierwszej strefie gratis.

Sakana Sushi Bar 
ul. Moliera 4/6, tel. 022 826 59 58

Sakana Sushi Catering
ul. Bednarska 28/30

tel. 022 826 05 05, 022 850 25 40

Best sushi in town!
Now also fast and excellent 

catering services. 
We offer specialties for office lunches, 

romantic dinners and large parties. 
First zone free delivery!



wwwwww..tthheevviissiittoorr..ppll

14 FFEEAATTUURREESS  ••  IINNFFOORRMMAACCJJEE

any loss or accident is correctly completed to be able to claim for
damages when you return home. Prior to leaving on a trip make
sure you understand how and what your insurance covers.

Today in the larger Polish cities a certain respect for different
preferences has been acknowledged. There is a gay community
and practically no one objects. There are occasional campaigns
organized to explain and to make people aware of the minorities
situation and rights they want and need to get. Most people have
heard of the annual Equality Parade in Warsaw (June) and the
counter demonstration which brings out people to protest
sometimes rather aggressively against the gay parade. But
every year the numbers of pro gay supporters, themselves not
necessarily gay, increases. They join the ranks of the gay and
tolerance party to show their willingness to support gay people
in their fight for their rights. But let us not exaggerate. There's no
gay bashing in this country. Do not be afraid of visiting Poland
because you are gay. Just bear in mind when you are here that
you are not in The Netherlands and the situation in Polish cities
cannot be compared to that found in London's Soho or Madrid's
Chueca.

It is forbidden to smoke in public places such as railway stations,
airports, department stores, shops, any forms of public
transportation, cinemas, waiting rooms, bus stops (nobody
respects that), banks and all places of a similar public nature.

Any violation of the above restrictions can lead to a fine or
ejection from the premises by security, or both. Smoking is
allowed in restaurants, summer gardens, pubs and clubs if not
marked no smoking zone.

The quality and taste of tap water in Poland is not very good. When
boiled, no problem, but drunk directly from the tap it's often quite
strange in taste and sometimes not very good for you. Just have
a bottle of mineral water with you all the time. The good news is
that you can buy mineral water almost everywhere, including small
kiosks, so don't worry you won't dry out.

It has changed a lot since the good old bad days when everything
had to be tipped. Today it is understood that you tip because the
service was good, or you want to tip. So if you were satisfied with
the service leave a tip. However you have to bear in mind that
catering staff, restaurants, clubs, etc are paid a very minimum
wage. So if you think it was worth it, add 10% to the bill as a tip
and try to pay it cash to your waiter or waitress. If the service and
atmosphere has been very good you can even add more.
A tip for handling your luggage, taking it up to your room etc, 
or any other small service in a 2, 3 star hotel is 5 zł. In a 5 star
hotel you can tip 10 zł. And the rules are the same, no effort no tip. 
When paying for a taxi, round up the bill. Generally taxi drivers
do not expect to be tipped. So if you do the driver will be surprised,
and happy.

SSEEXXUUAALL  MMIINNOORRIITTIIEESS

SSMMOOKKIINNGG

TTAAPP   WWAATTEERR

TTIIPPPPIINNGG
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Serdecznie zapraszamy 
do Restauracji „Honoratka”!

Serwujemy tradycyjne polskie menu, a tak˝e 
ciekawostki kulinarne kuchni mi´dzynarodowej.

Historia tego miejsca si´ga 1826 roku. Bywali tutaj niegdyÊ
mi´dzy innymi: Fryderyk Chopin, Joachim Lelewel, Ksawery

Bronikowski, Piotr Wysocki, Maurycy Mochnacki.
Organizujemy: przyj´cia okolicznoÊciowe, imprezy firmowe,

obs∏ugujemy grupy turystyczne.

Welcome to the Honoratka Restaurant!
We offer a Polish menu as well as culinary delights 

from international cuisine.
Our tradition reaches back to 1826. We have hosted many
famous guests, such as Frederic Chopin, Joachim Lelewel,

Ksawery Bronikowski, Piotr Wysocki, Maurycy Mochnacki.
We organise parties, company events 

and tourist groups.

Miodowa 14 (entrance also from Podwale 11 str.; wejÊcie równie˝ od Podwale 11), tel. 022 635 03 97 
www.honoratka.com.pl



AARRRRIIVVAALL  FFIIRRSSTT  AAIIDD
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Warsaw airport, named Frederic Chopin and called Okecie, has been
rebuilt and reconstructed with the work of several years now nearly
finished. Unfortunately the detours around the airport can be a little
disorientating. It’s the same inside the Terminals. Opening the new

Terminal (T2), moving Arrivals of low cost flights from Etudia to T2 (low
cost Departures from Etudia only) and closing the domestic terminal
and moving it to T2 are some of the changes that took place in 2008.
Most of the airlines have moved offices and operate in Departures
T2 (including Polish Lines LOT with all flights including domestic).
There are still some departures from T1, as well as some services
that are only available in T1 such as car rentals (T1 arrivals). 
After all the reconstruction and changes are finished the airport will
be connected with the city centre via a shuttle train (most likely in
2010). The complete reconstruction of T1 will also take place
hopefully before EURO 2012 starts.
There are three official airport taxi operators: Sawa, Merc Taxi and
MPT. Ignore taxi touts offering a trip to the city center. Go out of the
T2 Arrivals to the taxi rank. A weekday trip to the center should cost
not more than 40 zł. If you want a cheaper taxi operator you can order
by mobile phone - but note it will arrive at the last road lane outside
the front of Terminal 2 Arrivals (more tips in TAXI section). You can
also take a bus, No 175, which leaves from in front of Terminal 1 and
2 Arrivals. Buy your tickets at any news stand or kiosk or from the
bus driver. Tickets bought on the bus are 0,60 zł more expensive
(2,80 zł + 0,60 zł). Going into town the bus passes The Sobieski

AARRRR IIVVEEDD   BBYY  PPLLAANNEE??
PPRRZZYYLLEECCIIAAŁŁEEÂÂ  SSAAMMOOLLOOTTEEMM??
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Hotel, The Marriott Hotel and the Central Railway Station then onto
The Novotel Centrum Hotel and down Nowy Świat Street to
Piłsudskiego Sq. This line seems to be prone to occasional
pickpockets and petty thieves, so be careful. Remove your flight
labels from your baggage. The journey to the city center should take
approximately 15-20 min. (40 min. in the rush hour).

Port lotniczy im. Fryderyka Chopina, zwany popularnie Okęciem, 
od kilku lat jest przebudowywany, raz po raz komplikując orientację 
i poruszanie się wokół terminali. Otwarcie nowego terminala 2 (T2),
likwidacja terminala krajowego oraz przeniesienie przylotów tanich
linii z Etiudy do T2 to tylko część zmian, jakie nastąpiły w tym roku.
Większość linii lotniczych przeniosła biura oraz odprawy do T2
(m.in. wszystkie połączenia LOT włącznie z lotami krajowymi).
Stary terminal T1 obsługuje mniejsze linie lotnicze oraz nadal
oferuje usługi, które nie są dostępne w nowej części lotniska, 
np. są tu wypożyczalnie samochodów - T1 przyloty. 
Docelowo port połączony będzie z centrum Warszawy linią
kolejową, której otwarcie planowane jest na rok 2010. Całkowitemu
przeobrażeniu ulegnie też T1, który zostanie niebawem zamknięty 
i przebudowany, miejmy nadzieję jeszcze przed EURO 2012. 
Okęcie obsługiwane jest przez trzy oficjalne korporacje taksówkowe:
Sawa, Merc i MPT, których postój znajduje się tuż przy wyjściu 
z terminalu PRZYLOTY. Jeśli zamówisz inną korporację musisz
przejść na ostatni pas ruchu przed Teminalem 2 Przyloty - tylko tam
mogą podjechać i odebrać klientów. Omijaj osoby zaczepiające
pasażerów oferując transport do miasta. Cena za taką usługę może
okazać się kilkukrotnie wyższa. Najtańszy sposób na dotarcie 
do centrum to autobus linii 175 odjeżdżający spod Terminalu 2. Podróż
do centrum potrwa 15-20 minut (do 40 min. w godzinach szczytu).

We recommend you get off at Dworzec Centralny - Warsaw Central
Railway Station as it is located in the very center of the city. Take
the escalator to the ground level and follow the sign KASY (ticket
sales). Another set of stairs or escalators and you are in the main
hall. You should be able to get your bearings here and choose the
direction you want to go whether by taxi, bus or tram. (It is
recommended that on your first trip to your destination in the city
you take a taxi). The Tourist Information in the main hall will be able
to help you with any problems. In the main hall you can also buy
international tickets for traveling onwards. Outside (direction
Marriott Hotel) you will find taxis waiting. Pick up official ones only.
If you decide to take a bus or tram, buy (normalny) tickets for
yourself then go down one level and follow the yellow signs (either
by tram or bus) to the area of Warsaw which is your destination.
This is not an easy job especially when hauling bags. If you see
somebody who looks like a student there is a chance that he or she
will speak English. Ask them if you get lost. (If you have been to any
international train station then you will understand the problems
involved getting around. The only advice here is, Keep Calm). 
You can get off at the East Station - Dworzec Wschodni - and from
there it’s easier taking a taxi to your destination, though it might
cost you more. Beware of pickpockets.
Jeśli hotel, do którego zmierzasz, znajduje się w centrum należy
zakończyć podróż na Dworcu Centralnym. Znaki poprowadzą Cię
na poziom hali głównej, gdzie są kasy biletowe, kioski z gazetami
i żywnością oraz punkt informacji turystycznej. Z jednej strony hali
znajduje się postój taksówek (uwaga na nieoficjalne korporacje!),
zaś z drugiej - pętla autobusowa, z której odjeżdżają autobusy 

You can get to Terminal 1 Arrivals hall directly
without going outdoors. Just pick up your luggage
from the belt and leave the hall through the right corner of the
building (follow T1 signs) and you will enter the old Terminal 1
Arrivals. Take the exit doors to the public zone. There are car
rental offices, airport information, caffeterias and several ATMs.
Tourist information office is now located in T2 - on your right
when going out arrival doors. All editions of The Visitor are
available there. Pick it up and enjoy!

TIP! 

AARRRRIIVVEEDD  BBYY  TTRRAAIINN??
PPRRZZYY JJEECCHHAAŁŁEEÂÂ  PPOOCCIIÑÑGGIIEEMM??
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we wszystkich kierunkach Warszawy (włącznie z nocnymi).
Świetność dworca dawno przeminęła. Dziś wymaga kapitalnego
remontu oraz rozwiązania problemu bezdomnych i drobnych
złodziejaszków. ZALECAMY OSTROŻNOŚĆ!
Kolejne popularne dworce Warszawy to Dworzec Zachodni oraz
Wschodni. Jeśli zamierzasz podróżować dalej autokarami PKS 
lub prywatnych spedytorów, najrozsądniejszy będzie Dworzec
Zachodni, który sąsiaduje z krajowym i międzynarodowym
Dworcem Autobusowym. Jeśli celem Twojej podróży jest praska
część Warszawy, wybierz Dworzec Wschodni. I znów musimy
przestrzec Cię przed kieszonkowcami, zalecić szybkie opuszczenie
tych obskurnych miejsc i udanie się w miejsca, które w przeciwieństwie
do dworców można uznać za wizytówkę miasta.

Sorry bad news here. As you have already realized the roads in
Poland are not in very good condition. In Warsaw we are now in the
middle of an extensive program of road building and reconstruction,
with new flyovers yet to be built and two new bridges about to be
started. All this will cause even more traffic jams but we have to be
patient as in 2-3 years we will be able to enjoy the fruits of our
labour! There are heavy traffic jams on the roads leading to the city
centre during the morning and afternoon rush hours. Public
transport gets stuck as well as there are just a few priority lanes 
for buses. The best solution is the tramway system as the majority
of the lines are separate from the private/public transport lanes.
If you decide to explore Warsaw by car follow the big red-blue
signs. These indicate the areas of the city. The Palace of Culture
still seems to be the best land mark for orientation as you can see
it from all parts of the city.
Remember that the speed limit in the city is 50 km/h though few
Polish drivers respect it. A new law will come into force at the end
of 2008. There will be no penalty points on your driving license any
more BUT the financial penalties for bad drivers will increase 2 
to 3 times. For a speeding limit violation the penalty can rise to
1000 zł. And as a warning, there an increasing amount of speed
cameras in the city, and more are on the way. So Drive Safely.
Kilkuletnie zaniedbania w zakresie remontów i rozbudowy
warszawskich dróg odrabiane są w zdwojonym tempie. Cieszy wizja
poszerzonych dróg i alei, rozbudowa metra, budowa dojazdu
autostrady i budowa obwodnic, które w perspektywie kilku lat odciążą
Warszawę od ruchu tranzytowego jednak korki, które powodowane są

AARRRR IIVVEEDD   BBYY  CCAARR??
PPRRZZYYJJEECCHHAAŁŁEEÂÂ  SSAAMMOOCCHHOODDEEMM??

KKrraakkoowwsskkii ee  PPrr zzeeddmmiiee sscc ii ee   SStt rr..   
uunnddee rr  rree ccoonn sstt rruu cc tt ii oonn   22000077//22 000088

London
in Warsaw!
Open Daily 11.00-24.00

Al. Jerozolimskie 42
tel. 022 827 00 20

www.londonsteakhouse.pl

The Christmas season 
at the London Steak House

26.XII.2008: open 13.00-24.00
31.XII.2008: open 11.00-01.00

New Years Eve 
1.I.2009: open 15.00-24.00



wwwwww.. tthheevviissii ttoorr..ppll

19FFEEAATTUURREESS  ••  IINNFFOORRMMAACCJJEE

przez prowadzone prace paraliżują drogi dojazdowe do centrum.
Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i jeśli to możliwe przesiąść się 
do transportu miejskiego. Niestety większość linii autobusowych dzieli
pas ruchu z samochodami prywatnymi tkwiąc w godzinach szczytu 
w kilometrowych korkach. Najlepszym środkiem komunikacji jest
oczywiście metro oraz tramwaje, które w większości posiadają pasa
ruchu niezależne od ruchu miejskiego.
Pamiętaj, że ograniczenie prędkości w centrum wynosi 
50 km/h. Przestrzegamy przed łamaniem tego przepisu ponieważ
kamery kontrolujące prędkość pojawiają się jak grzyby po deszczu.

City centre parking is subject to payment. Parking zones are
marked with Parking signs and blue parking meters. Parking
meters accept coins only. The printout should be placed inside 
the car on the dashboard at the windscreen. The penalty for
exceeding your paid time or no ticket is 50 zł.

Parking payment is from Monday to Friday from 08.00-18.00.
First hour - 3 zł, Second hour - 3,60 zł, Third - 4,20 zł, Fourth
and every other hour of parking after - 3 zł. Minimum payment
50 gr for 10 minutes parking.

Centrum miasta objęte jest strefą płatnego parkowania. Obok
każdego parkingu ustawione są parkomaty, w których należy
zakupić bilet i potem umieścić go w widocznym miejscu 
w samochodzie. Parkomaty przyjmują jedynie monety. Opłata 
za przekroczenie wykupionego czasu parkowania lub brak biletu
parkingowego wynosi 50 zł. 

Opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku od godziny 08.00
do 18.00. Opłata minimalna za 10 minut - 50 gr. Za pierwszą
godzinę- 3 zł, za drugą - 3,60 zł, za trzecią - 4,20 zł; za czwartą
i kolejne godziny po 3 zł za każdą.

PPAARRKK IINNGG
PPAARRKKOOWWAANNIIEE
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Âwi´tokrzyska 32
(corner of Emili Plater)

tel. 022 654 52 52
www.carpediem-restauracja.pl

kontakt@carpediem-restauracja.pl

Âwi´tokrzyska 32
(corner of Emili Plater)

tel. 022 654 52 52
www.carpediem-restauracja.pl

kontakt@carpediem-restauracja.pl
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The bus system around the city is well developed. In rush hours
buses may be crowded but they are safe and punctual.
Unfortunately there are no enough bus lanes and they can get
stuck in traffic jams with other cars. There are three types of
buses: Black Number - regular service - stops at all bus stops. Red
Number - rapid service - stops at selected bus stops on the same
regular routes. Black Square with white numbers followed by N -
night buses (you have to flag these down). There are also the
express buses (E) and suburban buses going to the outer parts of
the city (numbers 700-799). On the timetable in the bus stop
shelter the first column is the bus arrival time on weekdays, the
second column gives times of arrival on weekends and holidays
(they don’t always stick to the times though). A list of bus stops is
also given. Make sure you know the direction you want to go. The
destination of the bus is displayed at the front and side of the bus. 
TIP! When a bus or tram number plate is yellow it means that the
scheduled route has been changed. The new route is usually fixed
on a window. You cannot take buses or trams with ’zjazd do
zajedni’ plate at the front. It means that the bus or tram is returning
to the depot and does not take passengers. So don’t go banging
on the doors trying to get in! If it’s not the last bus on that day, wait
for another one to come.
W Warszawie kursują następujące rodzaje autobusów: czarne cyfry
- linia zwykła (zatrzymuje się na każdym przystanku), czerwone cyfry
- linia przyspieszona (zatrzymuje się na wybranych przystankach),
litera E + numer - linia ekspresowa, białe cyfry na czarnym tle,
poprzedzone literą N - linia nocna. Autobusy z numerami 700-799
kursują poza granice Warszawy. Nowoczesne modele autobusów
oznaczone są dodatkowo nazwą ostatniego przystanku.
Informacja o komunikacji miejskiej: tel. 94 84.

There are day trams in service between 5 a.m. to 11 p.m. The tram
route schedule is read exactly the same way as the bus. In fact there is
a new system today on some lines which displays tram arrival times
and their destination at the tram stop. The tram is the quickest means
of transport during the rush hour as the majority of tram lines cannot
be used by cars or buses. The exceptions are ambulance, police etc.

Warszawa posiada linie dzienne-zwykłe kursujące mniej więcej
pomiędzy 05.00 a 23.00. Większość linii tramwajowych posiada
osobne pasy ruchu, niezależne od transportu samochodowego.
Dzięki temu tramwaje są najszybszym i polecanym środkiem
transportu w godzinach szczytu jeśli chodzi o ruch naziemny.

BBUUSSEESS   ••  AAUUTTOOBBUUSSYY

SSUUBBWWAAYY  ((UUNNDDEERRGGRROOUUNNDD))   ••  MMEETTRROO

TTRRAAMMSS  ••  TTRRAAMMWWAAJJEE
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Warsaw has one Metro lines (north to south). The final station will
be completed most likely at the end 2008. The lines go from
Ursynów via the city centre to Bielany. The decision to start the
construction of the 2nd line, to be ready before the EURO Football
Championships 2012, has not been finally taken and there are
doubts whether Warsaw will be ready for the Championships with
a new Metro line. It is a large undertaking and complicated
because of the necessary tunneling under the River Vistula. 
¶The Metro is in service on weekdays from 05.00 to 00.40. Trains
depart every 3 minutes at peak hours and every 10 minutes in the
evening. On Fridays and Saturdays the service continues to 03.00
with trains every 15 minutes.
Did you know that in 2008 the Warsaw Metro station at Square
Wilson received the Metro Rail 2008 Award for the most beautiful
new Metro station in the world! In fact, the entire Metro is clean,
safe and punctual!
Warszawskie metro jest najszybszym środkiem transportu 
w mieście. Jedyna linia łączy Ursynów z Bielanami prowadząc
przez ścisłe centrum miasta. Jeszcze w tym roku podjęta zostanie
ostateczna decyzja o budowie drugiej nitki metra łączącej Wolę 
z Pragą, aczkolwiek wierzących, że uda się ją skończyć przed
EURO 2021 jest już coraz mniej.
Metro kursuje w dni robocze w godzinach 05.00-00.40. W godzinach
szczytu pociągi odjeżdżają co 3 minuty, wieczorem mniej więcej 
co 10 minut. w piątki i soboty metro kursuje do 3 rano ze stałą
częstotliwością - 15 minut. 
Czy wiedziałeś, że stacja Plac Wilsona otrzymała główną nagrodę
Metro Rail 2008 za najpiękniejszą nową stację metra na świecie?

Always use official taxi operators with official fares. Official taxi
corporations have their logo and phone number on the taxi roof and
the tariff on the passenger window. An official license must be visible
inside the taxi. You can always phone for a taxi (there is a problem
with language, though some of the girls now do speak English, and
your location, in fact all you need is the street and a number, and
there is no charge for finding you). If you have any doubts always ask
how much it will cost. If you use unofficial taxis then there is no price
limit! Below you will find some taxi corporation details and examples
of prices. The tarif is displyed so can always stop the taxi if you think
he is taking you on a ‘touristy’ type trip. It must be said though that
99.9% of taxi drivers are helpful and honest.

TTAAXXIISS  ••  TTAAKKSSÓÓWWKKII
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Aby na własnej skórze nie przekonać się o nieuczciwości
niektórych taksówkarzy radzimy zawsze używać oficjalnych
korporacji taksówkowych, które można łatwo rozpoznać po nie
budzącym zastrzeżeń firmowym „kogucie”, nalepce z cennikiem
na szybie i licencji taksówkarza wewnątrz kabiny. O ile to możliwe
zawsze wzywaj taksówkę telefonicznie. Jeśli jednak masz
jakiekolwiek wątpliwości, spytaj przed podróżą o orientacyjną
cenę przejazdu! W tabelce prezentujemy kilka przykładowych
korporacji wraz z oficjalnymi cenami za przejazd. 

Have a look at the box with examples and prices of the best tickets
for you. If you are staying in the city for some time we recommend
purchasing day or week tickets. Places of interest in Warsaw can
be spaced out and using public transport with a long duration ticket
is the best way of getting around. Validate it once and keep it with
you all the time. You can then bus, tram, Metro hop to your delight.
Note - the same tickets are valid for buses, trams and the Metro.

Time tickets allow for switching within the purchased time between
all means of transport. One way tickets must be changed and
validated whenever you change a vehicle. Day tickets have to be
validated once and kept in a safe place till they expire (when
entering the Metro you have to put the ticket onto the barrier
window to open the barrier - Just like everywhere else in the world).
Validate your ticket immediately when entering the bus/tram.
Tickets can be purchased at all KIOSKS and Post Offices, POCZTA.
Claims and Ticket Central Office: MZK, 37 Senatorska Street. Open
weekdays 08.00-15.00. The penalty for traveling with no ticket is
a on the spot 150 zł fine, and a telling off.
Poniższa tabelka prezentuje najbardziej popularne rodzaje biletów.
Przy dłuższym pobycie zalecamy zakup biletów dobowych lub
tygodniowych. Atrakcje turystyczne rozsiane są po całym mieście
i często dzieli je spory dystans, zatem podróżowanie komunikacją
miejską będzie w większości przypadków koniecznością.
Kasy główne i reklamacja: MZK, Senatorska 37. Otwarte w dni robocze
08.00-15.00. Kara za przejazd bez ważnego biletu wynosi 150 zł.

typ biletu normlany ulgowy
ticket type adult reduced

20-minutowy / 20 mins 2,00 zł 1,00 zł
40-minutowy / 40 mins 2,80 zł 1,40 zł
60-minutowy / 60 mins 4,00 zł 2,00 zł
90-minutowy / 90 mins 6,00 zł 3,00 zł

jednorazowy miejski / one way 2,80 zł 1,40 zł
jednorazowy podmiejski / suburban 4,20 zł 2,10 zł

dobowy / 24 hours 9,00 zł 4,50 zł
3-dniowy / 3 days 16,00 zł 8,00 zł
7-dniowy / 7 days 32,00 zł 16,00 zł

30-dniowy / 30 days 78,00 zł 39,00 zł

2,40 zł 2,80 zł 2,20 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,40 zł

3,60 zł 4,20 zł 3,30 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,60 zł

* Valid within city limits (STREFA 1). Ceny ważne w granicach miasta (STREFA 1).
! Calling a 4 digit number from a mobile phone start with the city code 22! Dzwoniąc z tel. komórkowego na numery czterocyfrowe wprowadź numer kierunkowy 22.

1 km* 06.00-22.00

1 km* 22.00-06.00 
& SAT SOB 22.00 
– MON PON 06.00

TTIICCKKEETTSS   ••  BB IILLEETTYY

CITY LIMIT ONE TRIP / JEDNORAZOWY

24 HOURS / DOBOWY

THREE DAYS / TRZYDNIOWY

ONE WEEK / TYGODNIOWY

online

hotel booking
www.thevisitor.pl
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PPOOLLIISSHH  CCUUIISSIINNEE

PPOOLLNNIISSCCHHEE  KKÜÜCCHHEE
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When you come to Poland you have to eat out. One good dinner, with some guidance from The Visitor which will help you pick the
most popular Polish dishes, and you will notice that Polish cuisine is amazingly rich, truly tasty and quite varied (though it
sometimes can be a bit heavy). What is important in Polish food are the ingredients, some of them unique in Europe. The Polish
way of growing plants or raising animals has not been affected by mass industrialization of the food industry. So this might be your
last chance to taste eggs with real yellow yolks, eat home made butter, and enjoy freshly pickled cucumbers or sauerkraut and
many other dishes which you cannot find anywhere else in the world. And believe us the list is long. Try Polish forest fruits and the
dozens of kinds of mushrooms you never thought were edible. Take a browse through a selection of Polish desserts. Pick a good
restaurant with Polish food and enjoy eating out in our country!

SOUPS
Polish sour rye soup (żurek) - number one and one of the culinary
musts in Poland - a vegetable soup flavored with fermented bread
with cooked white sausage, garlic and onions. In some restaurants
it is served inside a loaf of bread!
Sauerkraut soup (kapuśniak) - a typical Polish winter soup based
on sauerkraut, ribs, mushrooms and onions. 
Beetroot soup (barszcz) - classic beetroot soup usually served
with little dumplings filled with meat or round pancakes stuffed with
cabbage or meat (paszteciki) usually served as an accompaniment.

THE CLASSICS
Hunters stew (bigos) - Poland’s national dish made with boiled
sauerkraut, sausages, spare ribs and a variety of ingredients (some
have mushrooms, while others contain apples, venison, lamb or beef).
Pierogi - do not leave Poland without trying all of them. Check the
menu for flour pierogi filled with meat or cabbage (or both), potatoes
with cottage cheese and onions (ruskie), or with fruit. They can be
served boiled or baked with butter or other fat. Absolutely delicious!
Sausages (kiełbasa) - and what a variety - they can be cold, cooked,
smoked, or grilled. We have the classic sausages, or the white ones. 
Find the best way you like them and enjoy!

Breaded pork chops (kotlet schabowy) - a classic Polish dinner
accompanied by purée, tomatoes and a side dish of hot cabbage or a
mixed salad. If you drink beer with this meal you will feel very Polish!
Venison (dziczyzna) - this special kind of meat which you either
love or do not like is rather expensive and not so easy to find.
When you are in a good restaurant try a dish of venison, the taste
is quite unique.

OTHER SPECIALITIES
Bread (chleb) - bread is important for traditional and religious
Poles. Many people kiss the bread if it is dropped on the ground and
never throw it into a basket. Traditionally before cutting the first
slice the sign of cross was made over the bread. Bear in mind that
playing with bread may offend some traditional Polish people. The
wholesome and natural ingredients make Polish bread uniquely
delicious. Try it just with garlic butter or as a popular every day
sandwich (kanapki).
Little hoofs (kopytka) - boiled dumplings made of mashed
potatoes and flour, with meats making a change from potatoes.
Potato pancakes (placki ziemniaczane) - deep fried potatoe
pancakes can be served with salmon and sour cream, sauces 
or just with a sprinkling of sugar.
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SSOOUUVVEENNIIRRSS

GGEESSCCHHEENNKKEENN

NATURAL PRODUCTS AND FOOD

Herbal remedies, fruit and herbal teas, natural cosmetics and
beauty products. (available at chemists - APTEKA). If you come by
car - take back some Polish food and share it with your family at
home. There’s honey, Polish sausages or the famous ham,
(KRAKUS, MORLINY) pickled cucumbers or mushrooms
(ROLNIK). Remember about the specialties of the region you visit.
You might only be able to buy them there, far from the city.

wwwwww..tthheevviissiittoorr..ppll
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JEWELLERY AND ARTS 

Amber and silver jewellery are very popular for special gifts.
They are a bit more expensive but for those who like giving 
this kind of gift there is no better place to find something unique
than in Poland. Hand made pictures often on glass or wood can
be purchased from artists who sell in popular tourists spots
around the city.

VODKA 

Whatever you say there is one thing certain, Poland produces the
best vodka in the world. The selection and variety is enormous.
Wyborowa is the most popular white vodka brand. This is followed
by żubrówka with that special grass to give it that wonderful,
smooth taste, and colour (perfect with an apple juice chaser) or
the unique Goldwasser (from Gdańsk) with its flakes of gold
floating about inside. Remember. To be consumed in moderation
as a souvenir at home.

Buying a souvenir for the family at home whilst you are traveling and for something to remind you where you had been is a must.
There are some products that are so typically Polish they will be recognized everywhere and could be considered as a good idea
for a gift. Some are very touristy products that you can find everywhere in the world. They only differ because of the photo on them,
and most of them are made in China. We would like to help you to choose something rather more authentic and made in this country.
Some of these products are followed in brackets by a brand name that we subjectively consider worth recommending.
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GLASS AND PORCELAIN 

Very well known and still reasonably priced glass (IRENA) and
porcelain products (ĆMIELÓW) may be something to take home. There
is a large selection of these products with unique designs from the
traditional to the cosmically trendy. You will probably get the largest
selection and best prices in branded outlets in store departments

FOLK ART PRODUCTS 
Handmade wooden toys, wooden boxes or very special chess sets.
The ornamentation varies and depends on what region the article
comes from. The same goes for hand made table cloths or every kind
of lacework. These are available in most touristy areas and the
(CEPELIA) shops. There are wicker baskets and larger pieces of
furniture which are very interesting though maybe too big to take home. 

SSIIEEåå  SSAALLOONNÓÓWW  --  AALLKKOOHHOOLLEE  II  WWIINNAA  ÂÂWWIIAATTAA

NNAAJJWWII¢¢KKSSZZYY  WWYYBBÓÓRR,,  NNAAJJLLEEPPSSZZEE  CCEENNYY,,  DDEETTAALL  --  HHUURRTT

wwwwww..wwiinnaa--mmpp..ppll

RREEMMYY  MMAARRTTIINN
WARSZAWA-CENTRUM 00-834, UL. PA¡SKA 81/83, 
TEL.: 022 652 85 22, 0-501 540 624

AALLKKOOHHOOLLEE  II  WWIINNAA  ÂÂWWIIAATTAA
WARSZAWA-MARINA MOKOTÓW, UL. WAROWNA 1, 
TEL.: 022 493 04 05, 0-512 199 949

AALLKKOOHHOOLLEE  II  WWIINNAA  ÂÂWWIIAATTAA
WARSZAWA-URSYNÓW, UL. MIELCZARSKIEGO 7, 
TEL.: 022 648 10 97, 022 648 10 98

AALLKKOOHHOOLLEE  II  WWIINNAA  ÂÂWWIIAATTAA
WARSZAWA-WESO¸A 05-077, TRAKT BRZESKI 54 C

TEL.: 022 773 38 62, 0-501 540 625

AALLKKOOHHOOLLEE  II  WWIINNAA  ÂÂWWIIAATTAA
WARSZAWA-MARKI 05-270, UL. PI¸SUDSKIEGO 102 A, 

TEL.: 022 771 30 48, 0-501 540 623

JJIIMM  BBEEAAMM  AALLKKOOHHOOLLEE
WARSZAWA-BEMOWO 01-494, UL. SO¸TANA 1 B, 

TEL. 022 638 65 52

Ozdoby Êwiàteczne mo˝na kupiç 
w całorocznym sklepie Bombkarnii
przy ul. Emilii Plater 47.
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1 XII MONDAY PONIEDZIAŁEK
09.30, 12.00  SKÑPIEC Teatr Bajka
10.00  PCHŁA SZACHRAJKA Teatr Polonia
18.00, 20.15  DARKROOM Teatr Polonia
18.00  JEAN MICHAEL JARRE - koncert Torwar
18.00, 21.00  FREDRO DLA DOROSŁYCH - M¢˚ÓW I ˚ON Teatr Komedia
19.00  PECUNIA NON OLET? Teatr Syrena
19.00  OBROCK Teatr Studio
19.00  SOME GIRL(S) Teatr Kamienica
19.30  GOŁO I WESOŁO Teatr Bajka
19.30  WIERUSZKA Teatr Capitol
20.00  SUKHISHVILI - widowisko z Gruzji Sala Kongresowa

Almost all presentations can be understood by foreigners - knowledge 
of Polish is not necessary. Call for details.

FILHARMONIA. Jasna 5, tel. 022 55 17 128
OPERA NARODOWA. pl. Teatralny 1, tel. 022 692 02 00
OPERA KAMERALNA. al. SolidarnoÊci 67b, tel. 022 831 22 40
SALA KONGRESOWA. PKiN, pl. Defilad 1
HARD ROCK CAFÉ. Złote Tarasy, Złota 59, tel. 022 222 07 00
PALLADIUM. Złota 9, 022 822 30 03
TORWAR. Łazienkowska 6a, tel. 022 529 89 54
FABRYKA TRZCINY. Otwocka 14, tel.022 818 60 39
KLUB CAPITOL. Marszałkowska 115 tel. 022 620 21 42
PROXIMA. ˚wirki i Wigury 99a, tel. 022 822 30 03

All presentations are not suitable for foreigners as knowledge 
of Polish is a must for show understanding.

TEATR ATENEUM. Jaracza 2, tel. 022 625 73 30
TEATR BAJKA. Marszałkowska 138, tel. 022 826 69 66
TEATR BUFFO. Konopnickiej 6, tel. 022 625 47 09
TEATR CAPITOL. Marszałkowska 115 tel. 022 620 21 42
TEATR DRAMATYCZNY. pl. Defilad 1, tel. 022 656 68 44
TEATR KAMIENICA. al. SolidarnoÊci 93, tel. 022 620 12 63
TEATR MONTOWNIA. Konopnickiej 6, tel. 022 339 07 60
TEATR MUZYCZNY ROMA. Nowogrodzka 56, tel. 022 628 89 98
TEATR NA WOLI. Kasprzaka 22, tel. 022 632 00 05
TEATR NARODOWY. pl. Teatralny 1, tel. 022 692 07 70
TEATR OCHOTY. Reja 9, tel. 022 825 36 46
TEATR POLONIA. Marszałkowska 56, tel. 022 621 61 41
TEATR POLSKI. Karasia 2, tel. 022 826 79 92
TEATR POWSZECHNY. Zamoyskiego 20, tel. 022 818 00 01
TEATR RAMPA. Kołowa 20, tel. 022 679 89 76
TEATR REMUS. In˝ynierska 3
TEATR SABAT. Foksal 16, tel. 022 629 59 67
TEATR STUDIO. pl. Defilad 1, tel. 022 656 69 41
TEATR STUDIO TEATRALNE KOŁO. Konopnickiej 6, tel. 0 608 442 695
TEATR SYRENA. Litewska 3, tel. 022 628 50 93
TEATR THEATRUM. Czarnieckiego 51, tel. 0-517 25 14 37
TEATR WSPÓŁCZESNY. Mokotowska 13, tel. 022 825 07 25
TEATR ˚YDOWSKI. pl. Grzybowski 12/16 tel.022 620 62 81
CDQ. Burakowska 12, tel. 022 636 83 00
HYBRYDY. Złota 7/9, tel. 022 822 87 02
ZAMEK KRÓLEWSKI. pl. Zamkowy 4, tel. 022 35 55 170

Fot. Archiwum

Patronat medialny

reżyseria - Maciej Prus
scenografia - Marcin Jarnuszkiewicz

muzyka - Maciej Małecki
światło - Mirosław Poznański

Obsada: 
Monika Dryl, Anna Grycewicz, 

Patrycja Soliman, Bożena Stachura, 
Andrzej Blumenfeld, Bartłomiej Bobrowski, 

Marcin Hycnar, Arkadiusz Janiczek, 
Krzysztof Kolberger, Maciej Kozłowski, 

Grzegorz Małecki, Karol Pocheć, Modest Ruciński, 
Wojciech Solarz, Przemysław Stippa, 

Krzysztof Wieszczek (gościnnie), Leszek Zduń, 
Artur Żmijewski

Jedna z najznakomitszych komedii Shakespeare’a. 
Na dwór Leonata, gubernatora Messyny, 

przybywa Książe Aragonii, Don Pedro, a wraz z nim 
młodzi kawalerowie, Claudio i Benedick…

Spektakle: 12, 13, 14, 16, 17, 18 grudnia 2008
oraz 21, 22, 23 stycznia 2009,

sala Bogusławskiego, godz. 19.00.

www.narodowy.pl
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2 XII TUESDAY WTOREK
10.00  PCHŁA SZACHRAJKA Teatr Polonia
11.00  TRZEWICZKI SZCZ¢ÂCIA Teatr Syrena
16.00, 19.00  ROMEO I JULIA Teatr Buffo
18.00, 21.00  FREDRO DLA DOROSŁYCH - M¢˚ÓW I ˚ON Teatr Komedia
19.00  NOC Z WERTY¡SKIM Teatr Ateneum

19.00  MROK Teatr Narodowy
19.00  TO IDZIE MŁODOÂå Teatr Współczesny
19.00  ZEMSTA Teatr Polski
19.00  PRZEBUDZENIE WIOSNY Teatr Powszechny
19.00  PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  PECUNIA NON OLET? Teatr Syrena
19.00  CYRULIK SEWILSKI Opera Kameralna
19.00  WIECZÓR FLAMENCO Filharmonia
19.00  OBROCK Teatr Studio
19.00  SOME GIRL(S) Teatr Kamienica
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
19.15  ˚YD Teatr Mały
19.15  MAŁE ZBRODNIE MAŁ˚E¡SKIE Teatr Ateneum
19.30  IFIGENIA Teatr Narodowy
19.30  GOŁO I WESOŁO Teatr Bajka
19.30  GLENGARRY GLEN ROSS Teatr Powszechny
19.30  ALINA NA ZACHÓD Teatr Dramatyczny
20.00  KOBIETY W SYTUACJI KRYTYCZNEJ Teatr Polonia
3 XII WEDNESDAY ÂRODA

10.00  PCHŁA SZACHRAJKA Teatr Polonia
11.00  TRZEWICZKI SZCZ¢ÂCIA Teatr Syrena
18.00, 21.00  FREDRO DLA DOROSŁYCH - M¢˚ÓW I ˚ON Teatr Komedia
19.00  MROK Teatr Narodowy
19.00  NOC Z WERTY¡SKIM Teatr Ateneum
19.00  TO IDZIE MŁODOÂå Teatr Współczesny
19.00  ZEMSTA Teatr Polski
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00  AIDA Opera
19.00  UKOCHANY KRAJ… CZYLI PRL W PIOSENCE Teatr Buffo
19.00  PRZEBUDZENIE WIOSNY Teatr Powszechny
19.00  PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA Teatr Rampa
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  PECUNIA NON OLET? Teatr Syrena
19.00  WESELE FIGARA Opera Kameralna
19.00  PROJEKT WYSPIA¡SKI Teatr Remus
19.00  SOME GIRL(S) Teatr Kamienica
19.15  MAŁE ZBRODNIE MAŁ˚E¡SKIE Teatr Ateneum
19.30  IFIGENIA Teatr Narodowy
19.30  GOŁO I WESOŁO Teatr Bajka
19.30  GLENGARRY GLEN ROSS Teatr Powszechny
19.30  ALINA NA ZACHÓD Teatr Dramatyczny

Fot. Michał Jarosiƒski

Olena Leonenko
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20.00  KOBIETY W SYTUACJI KRYTYCZNEJ Teatr Polonia
21.00  ˚ÓŁTA STRZAŁA Studio Koło
4 XII THURSDAY CZWARTEK

10.00  KOMPANIA DROPSA Teatr Bajka
10.00  PCHŁA SZACHRAJKA Teatr Polonia
11.00  WSZYSCY KOCHAMY BARBIE Teatr Teatrum
13.30, 18.30  WESELE FIGARA Opera Kameralna
18.00  MAREK KRÓL, KRZYSZTOF „JUKIEL” JURKIEWICZ - koncert Teatr Teatrum
19.00  MROK Teatr Narodowy
19.00  PORUCZNIK Z INISHMORE Teatr Współczesny
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00  HITY W BUFFO Teatr Buffo
19.00  PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA Teatr Rampa
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  BOYBAND Teatr Komedia
19.00  OBROCK Teatr Studio
19.00  PROJEKT WYSPIA¡SKI Teatr Remus
19.15  MAŁE ZBRODNIE MAŁ˚E¡SKIE Teatr Ateneum

19.15  NAPIS Teatr Współczesny
19.30  DZIKIE ˚ÑDZE Teatr Bajka
19.30  GLENGARRY GLEN ROSS Teatr Powszechny
19.30  ALINA NA ZACHÓD Teatr Dramatyczny
20.00  KOBIETY W SYTUACJI KRYTYCZNEJ Teatr Polonia
21.00  ˚ÓŁTA STRZAŁA Studio Koło
5 XII FRIDAY PIÑTEK

10.00  KOMPANIA DROPSA Teatr Bajka
15.00  PCHŁA SZACHRAJKA Teatr Polonia
17.30, 21.00  BOYBAND Teatr Komedia
18.00  PIPPI PO¡CZOSZANKA Teatr Dramatyczny
19.00  SZARA¡CZA Teatr Ateneum
19.00  PORUCZNIK Z INISHMORE Teatr Współczesny
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00  HALKA Opera
19.00  WIECZÓR LATYNOSKI W BUFFO Teatr Buffo
19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny
19.00  PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA Teatr Rampa
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  OCZY BRIGITTE BARDOT Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  OPERA ZA TRZY GROSZE Teatr Syrena
19.00  WESELE FIGARA Opera Kameralna
19.00  OBROCK Teatr Studio
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.15  W¢DROWIEC Teatr Mały
19.15  NAPIS Teatr Współczesny
19.30  DZIKIE ˚ÑDZE Teatr Bajka
19.30  J¢ZYKAMI MÓWIå B¢DÑ Teatr Powszechny
19.30  POMALU, A JESZCZE RAZ Teatr Capitol

Fot. Michał Jarosiƒski

Magdalena Zawadzka, Leonard Pietraszak
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19.30  MAHLER - koncert symfoniczny Filharmonia
19.30  ALINA NA ZACHÓD Teatr Dramatyczny
20.00  KOBIETY W SYTUACJI KRYTYCZNEJ Teatr Polonia
6 XII SATURDAY SOBOTA

10.00  KONCERT BARDZIEJ KOCHANI Teatr Bajka
12.00, 18.00  DZIADEK DO ORZECHÓW Opera
13.00, 17.00  PIPPI PO¡CZOSZANKA Teatr Dramatyczny
15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
16.00, 19.30  BOYBAND Teatr Komedia
18.00  WŁADZA Teatr Narodowy
18.00, 20.00  PATTY DIPHUSA Teatr Polonia
18.00  MAHLER - koncert symfoniczny Filharmonia
19.00  SZARA¡CZA Teatr Ateneum
19.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00  WIECZÓR WŁOSKI W BUFFO Teatr Buffo

19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny
19.00  PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA Teatr Rampa
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  OCZY BRIGITTE BARDOT Teatr na Woli
19.00  OPERA ZA TRZY GROSZE Teatr Syrena
19.00  WESELE FIGARA Opera Kameralna
19.00  KA˚DY/A Teatr Studio
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.15  W¢DROWIEC Teatr Mały
19.15  WASZA EKSCELENCJA Teatr Współczesny
19.30  DZIKIE ˚ÑDZE Teatr Bajka
19.30  J¢ZYKAMI MÓWIå B¢DÑ Teatr Powszechny
19.30  SZCZ¢ÂLIWY DZIE¡ Teatr Capitol
19.30  ALINA NA ZACHÓD Teatr Dramatyczny
20.00  CZERWONE KOMETY Teatr Druga Strefa
20.30  PROJEKT WYSPIA¡SKI Teatr Remus
7 XII SUNDAY NIEDZIELA

11.00  KOMPANIA DROPSA Teatr Bajka
12.30, 15.45  DOWÓD Teatr Polonia
12.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
12.00, 18.00  DZIADEK DO ORZECHÓW Opera
13.00  PIPPI PO¡CZOSZANKA Teatr Dramatyczny
15.00, 18.30  BOYBAND Teatr Komedia
16.00, 19.30  SMAK MAMROTA Teatr Capitol
17.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
18.00  WŁADZA Teatr Narodowy
18.00  OCZY BRIGITTE BARDOT Teatr na Woli
18.30  CAVEWOMAN - KOBIETA JASKINIOWA Teatr Bajka
19.00  SZARA¡CZA Teatr Ateneum
19.00  WIECZÓR PIOSENEK BRASSENSA Teatr Polski
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00  WIECZÓR ROSYJSKI W BUFFO Teatr Buffo
19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny

Fot. Paweł Pyrz

Natasza Urbaƒska,Janusz Józefowicz
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19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  HEY - koncert Sala Kongresowa
19.00  WESELE FIGARA Opera Kameralna
19.00  KA˚DY/A Teatr Studio
19.00  PROJEKT WYSPIA¡SKI Teatr Remus
19.15  W¢DROWIEC Teatr Mały
19.15  WASZA EKSCELENCJA Teatr Współczesny
19.30  J¢ZYKAMI MÓWIå B¢DÑ Teatr Powszechny
20.00  RAJSKIE JABŁKA Teatr Polonia
20.00  CZERWONE KOMETY Teatr Druga Strefa
20.30  MATEMATYKA MIŁOÂCI Teatr Buffo
21.00  HYDRAULIK Studio Koło
8 XII MONDAY PONIEDZIAŁEK

09.00, 11.30  ZBRODNIA I KARA Teatr Bajka
10.00, 13.00  KRÓLOWA ÂNIEGU Teatr Syrena
10.00  ZAGUBIONY MIKOŁAJ Teatr Teatrum
11.00  CZERWONY KAPTUREK. OSTATECZNE STARCIE Teatr na Woli
11.00  RADOÂå TWORZENIA Teatr Rampa
11.00  ÂMIETNIK Teatr Capitol
17.15, 20.30  DOWÓD Teatr Polonia
18.00, 20.30  KABARET ANI MRU MRU Teatr Bajka
19.00  METRO W BUFFO Teatr Buffo
19.00  ÓSMY CUD ÂWIATA I ZAGŁADA Teatr Rampa
19.00  MUMIO - kabaret Teatr Muzyczny Roma
19.00  BOYBAND Teatr Komedia
19.30  SZCZ¢ÂLIWY DZIE¡ Teatr Capitol
20.00  CZERWONE KOMETY Teatr Druga Strefa
21.00  HYDRAULIK Studio Koło
9 XII TUESDAY WTOREK

10.00  KRÓL BÓL Teatr Bajka
10.00  ZAGUBIONY MIKOŁAJ Teatr Teatrum
12.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
12.00, 18.00  PIPPI PO¡CZOSZANKA Teatr Dramatyczny
16.00, 19.00  METRO W BUFFO Teatr Buffo
19.00  SZARA¡CZA Teatr Ateneum
19.00  SZAFA Teatr Współczesny
19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny
19.00  ÓSMY CUD ÂWIATA I ZAGŁADA Teatr Rampa
19.00  OCZY BRIGITTE BARDOT Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma

19.00  PAJ¢CZA SIEå Teatr Syrena
19.00  BOYBAND Teatr Komedia
19.00  ROK MAGICZNEGO MYÂLENIA Teatr Studio
19.15  TO IDZIE MŁODOÂC Teatr Współczesny
19.15  ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA Teatr Mały
19.30  NOC Z WERTY¡SKIM Teatr Ateneum
19.30  CAVEWOMAN - KOBIETA JASKINIOWA Teatr Bajka
20.00  KARAOKE W TEATRZE Teatr Polonia
20.00  CZERWONE KOMETY Teatr Druga Strefa

Fot. Paweł Pyrz

Damian Aleksander
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21.00  HYDRAULIK Studio Koło
21.30  PUDELSI - koncert Hard Rock Cafe
10 XII WEDNESDAY ÂRODA

10.00  KRÓL BÓL Teatr Bajka
10.00  KONIK GARBUSEK Teatr Polonia
12.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
16.00, 19.00  METRO W BUFFO Teatr Buffo
16.00  DIONNE WARWICK Sala Kongresowa
18.00, 20.30  KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU Teatr Bajka
19.00  WIECZÓR PIOSENEK BRASSENSA Teatr Polski
19.00  SZARA¡CZA Teatr Ateneum
19.00  SZAFA Teatr Współczesny
19.00  DRUGI POKÓJ/KIBICE Teatr Ochoty
19.00  CZAROWNICE Z SALEM Teatr Powszechny
19.00  ÓSMY CUD ÂWIATA I ZAGŁADA Teatr Rampa

19.00  OCZY BRIGITTE BARDOT Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  POWRÓåMY JAK ZA DAWNYCH LAT Teatr Syrena
19.00  WESELE FIGARA Opera Kameralna
19.00  AFTER ASHLEY SHOW Teatr Komedia
19.00  ROK MAGICZNEGO MYÂLENIA Teatr Studio
19.15  TO IDZIE MŁODOÂå Teatr Współczesny
19.15  TRASH STORY Teatr Ateneum
19.30  OTELLO Teatr Narodowy
19.30  NOC Z WERTY¡SKIM Teatr Ateneum
20.00  SKOK Z WYSOKOÂCI Teatr Polonia
20.00  RE:WIZJE 2008 Teatr Druga Strefa
21.00  ˚ÓŁTA STRZAŁA Studio Koło
11 XII THURSDAY CZWARTEK

09.30  MITY GRECKIE Teatr Bajka
09.30, 12.00  GOSPELOWA WIGILIA Z TINTILO Teatr Rampa
10.00  WIELKA WYPRAWA Teatr Rampa
10.00  KONIK GARBUSEK Teatr Polonia
11.00  KRÓLOWA ÂNIEGU Teatr Syrena
12.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
16.00, 19.00  METRO W BUFFO Teatr Buffo
18.00  M¢SKI ZESPÓŁ MUZYKI CERKIEWNEJ Filharmonia
19.00  WIECZÓR PIOSENEK BRASSENSA Teatr Polski
19.00  SZARA¡CZA Teatr Ateneum
19.00  DRUGI POKÓJ/KIBICE Teatr Ochoty
19.00  CZAROWNICE Z SALEM Teatr Powszechny
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  OSTATNI ˚YD W EUROPIE Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  POWRÓåMY JAK ZA DAWNYCH LAT Teatr Syrena
19.00  AFTER ASHLEY SHOW Teatr Komedia
19.00  ROK MAGICZNEGO MYÂLENIA Teatr Studio
19.00  PROJEKT WYSPIA¡SKI Teatr Remus
19.00  REWIA MOJA MIŁOÂå Teatr Sabat

Fot. Archiwum

Agnieszka „Fajka” Fajlhauer,Wojciech Wysocki
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19.15  TO IDZIE MŁODOÂå Teatr Współczesny
19.15  ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA Teatr Mały
19.15  TRASH STORY Teatr Ateneum
19.30  OTELLO Teatr Narodowy
19.30  M¢˚CZYèNI NA SKRAJU ZAŁAMANIA NERWOWEGO Teatr Bajka
20.00  SKOK Z WYSOKOÂCI Teatr Polonia
20.00  RE:WIZJE 2008 Teatr Druga Strefa
21.00  ˚ÓŁTA STRZAŁA Studio Koło
12 XII FRIDAY PIÑTEK

09.30, 12.00  GOSPELOWA WIGILIA Z TINTILO Teatr Rampa
10.00  WIELKA WYPRAWA Teatr Rampa
10.00  ZAGUBIONY MIKOŁAJ Teatr Teatrum
11.00  KRÓLOWA ÂNIEGU Teatr Syrena
12.00, 18.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
18.00, 21.00  AFTER ASHLEY SHOW Teatr Komedia
19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  SZARA¡CZA Teatr Ateneum
19.00  PROCES Teatr Współczesny
19.00  DRUGI POKÓJ/KIBICE Teatr Ochoty

19.00  DAMA PIKOWA Opera
19.00  CZAROWNICE Z SALEM Teatr Powszechny
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  DEZERTER CDQ Burakowska
19.00  OSTATNI ˚YD W EUROPIE Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  POWRÓåMY JAK ZA DAWNYCH LAT Teatr Syrena
19.00  CZARODZIEJSKI FLET Opera Kameralna
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.15  NOC Z WERTY¡SKIM Teatr Ateneum
19.30  SMAK MAMROTA Teatr Capitol
19.30  MESSIAEN - koncert symfoniczny Filharmonia
20.00  UCHO, GARDŁO, NÓ˚ Teatr Polonia
20.00  FEBE, WRÓå Teatr Powszechny
20.00  FISZ EMADE TWORZYWO Klub Palladium
20.00  MOSCOW CITY BALLET Sala Kongresowa

20.00  RE:WIZJE 2008 Teatr Druga Strefa
13 XII SATURDAY SOBOTA

15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
16.00  DAILY SOUP Teatr Narodowy
16.00  KOLE˚ANKI Teatr Komedia

Teatr Współczesny
Mokotowska 13, tel. 022 825 59 79
www.wspolczesny.pl

KRZYSZTOF ZALESKI
Na motywach prozy MARKA NOWAKOWSKIEGO

Re˝yseria, inscenizacja - Maciej Englert
Scenografia - Marcin Stajewski
Kostiumy - Anna Englert
Opracowanie muzyczne i aran˝acje - Janusz Bogacki
Choreografia - Jan P´czek
Obsada: Stanisława Celiƒska, Anna Czartoryska (At),
Katarzyna Dàbrowska, Joanna Je˝ewska, 
Agnieszka Judycka, Magdalena Nieç, Monika Pikuła,
Agnieszka Sienkiewicz, Monika W´giel, Piotr Bajor,
Jacek Bursztynowicz, Paweł Ciołkosz, Damian Dami´cki,
Dariusz Dobkowski, Piotr Garlicki, Artur Gotz, 
Mateusz Grydlik, Przemysław Kaczyƒski, 
Wojciech Machnicki, Maciej Marczewski, Jan P´czek,
Zbigniew Suszyƒski, Sebastian Skoczeƒ, 
Sebastian Âwierszcz, Maciej ZakoÊcielny, 
Wojciech ˚ołàdkowicz

Spektakle premierowe 29 i 30 listopada, g.19.00.

W 1955 roku odbył si´ w Warszawie Âwiatowy Festiwal
Młodzie˝y i Studentów pod hasłami Przyjaêni i Pokoju.
Impreza ta wymkn´ła si´ spod kontroli władz i - mo˝na
uznaç - definitywnie zakoƒczyła okres socrealizmu 
w sztuce i stała si´ poczàtkiem koƒca epoki stalinizmu.
Dla Krzysztofa Zaleskiego, autora scenariusza muzycznego
przedstawienia, opierajàcego si´ na motywach prozy
Marka Nowakowskiego, historia Festiwalu to nie tylko
pretekst do powrotu do czasów indoktrynacji 
i ideologizowania wszelkich dziedzin ˝ycia młodych ludzi,
ale równie˝ przypomnienie pieÊni masowych, przebojów 
i Êwiatowych standardów muzycznych tamtych lat.

TO IDZIE
MŁODOÂå...

Fot. Archiwum

Agnieszka Sitek,Waldemar Barwiƒski

Fot. Archiwum

Patronat medialny
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16.30  MOSCOW CITY BALLET Sala Kongresowa
17.00  DO BETLEJEM POSPIESZAJCIE. PASTORAŁKA Teatr Mały
17.00  JAK WAM SI¢ PODOBA Teatr Polski
18.00  MESSIAEN - koncert symfoniczny Filharmonia
18.00, 20.30  PROJEKT WYSPIA¡SKI Teatr Remus
19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  KOLACJA DLA GŁUPCA Teatr Ateneum
19.00  PROCES Teatr Współczesny
19.00  MASZ BYå SZCZ¢ÂLIWY Teatr Ochoty
19.00  PORNOGRAFIA Teatr Powszechny
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  EDYTA GEPPERT - koncert Teatr Rampa
19.00  KRAM Z PIOSENKAMI Teatr Syrena
19.00  CZARODZIEJSKI FLET Opera Kameralna
19.00  PEER GYNT. SZKICE Z DRAMATU HENRYKA IBSENA Teatr Dramatyczny
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.15  CHWILE SŁABOÂCI Teatr Ateneum
19.30  M¢˚CZYèNI NA SKRAJU ZAŁAMANIA NERWOWEGO Teatr Bajka
19.30  SMAK MAMROTA Teatr Capitol
20.00  DUSZYCZKA Teatr Narodowy
20.00  UCHO, GARDŁO, NÓ˚ Teatr Polonia
20.00  FEBE, WRÓå Teatr Powszechny
14 XII SUNDAY NIEDZIELA

10.00-16.00  JARMARK BO˚ONARODZENIOWY Rynek Mariensztacki
12.00  KRÓL BÓL Teatr Bajka

12.00  KRÓLOWA ÂNIEGU Teatr Syrena
16.00  DAILY SOUP Teatr Narodowy
16.00  GRUBE RYBY Teatr Polonia
16.00  CZERWONY KAPTUREK. OSTATECZNE STARCIE Teatr na Woli
16.00, 19.00  KOLE˚ANKI Teatr Komedia
17.00  DO BETLEJEM POSPIESZAJCIE. PASTORAŁKA Teatr Mały
17.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
18.00  EUROPEJSKA GALA KOL¢D Opera
18.00  CAVEWOMAN - KOBIETA JASKINIOWA Teatr Bajka
19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  KOLACJA DLA GŁUPCA Teatr Ateneum
19.00  PROCES Teatr Współczesny
19.00  MASZ BYå SZCZ¢ÂLIWY Teatr Ochoty
19.00  PORNOGRAFIA Teatr Powszechny
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  STANISŁAW SOYKA - koncert Klub Hybrydy
19.00  GRUPA MOCARTA Teatr Rampa
19.00  KRAM Z PIOSENKAMI Teatr Syrena
19.00  CZARODZIEJSKI FLET Opera Kameralna
19.00  PEER GYNT. SZKICE Z DRAMATU HENRYKA IBSENA Teatr Dramatyczny
19.00  PANTALEON I WIZYTANKI Teatr Studio
19.15  CHWILE SŁABOÂCI Teatr Ateneum
19.30  SMAK MAMROTA Teatr Capitol
20.00  DUSZYCZKA Teatr Narodowy
20.00  FEBE, WRÓå Teatr Powszechny

MCKiS
Elektoralna 12, tel. 022 586 42 43
www.mckis.waw.pl

14 grudnia na Rynku Mariensztackim 
odb´dzie si´ po raz ósmy. 

Jarmark jest imprezà cyklicznà, skierowanà do mieszkaƒców
stolicy, turystów i miłoÊników folkloru. Ma na celu
piel´gnowanie tradycji zwiàzanych z okresem Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia na Mazowszu oraz prezentacj´ ar tystów 
i rzemieÊlników ludowych z województwa mazowieckiego
(kiermasz twórców i rzemieÊlników ludowych).
Integralnà cz´Êcià imprezy sà wyst´py ar tystyczne,
obrazujàce przebieg obrz´dów bo˝onarodzeniowych. 
Do udziału w pokazach zapraszane sà zespoły obrz´dowe,
Êpiewacze, folklorystyczne oraz grupy kol´dnicze z terenu
Mazowsza. Jarmarkowi towarzyszà warsztaty edukacji
regionalnej adresowane do dzieci i młodzie˝y. Zach´cajà 
do własnor´cznego wykonywania ozdób choinkowych pod
okiem twórców ludowych. 

P R O G R A M  I M P R E Z Y
10.00-16.00 - Kiermasz sztuki ludowej 

i ludowego rzemiosła artystycznego
12.00-15.00 - Warsztaty Edukacji Regionalnej 
- wykonywanie tradycyjnych ozdób Êwiàtecznych 
pod kierunkiem artystów ludowych

- ozdabianie pierników (Eliza Hugo-Bader i Jarmila Buczyƒska)
- Ênie˝ynkowe wycinanki (MCKiS)
- malowanki na drewnie (Małgorzata Czernik) 
10.00-16.00 - Âwiàteczny Kràg
W Âwiàtecznym Kr´gu spotykamy si´ z typowymi
bo˝onarodzeniowymi postaciami i u˝yczamy im swojej
twarzy, fotografujàc si´ jako anioł, mikołaj czy kol´dnik.

JARMARK
BO˚ONARODZENIOWY

Patroni medialni:

Fot. Archiwum

N. Panasiuk, J. Domin, J. Kołakowska, M. Chochlew, W. Bieliƒski



wwwwww.. tthheevviissii ttoorr..ppll

37EEVVEENNTT  CCAALLEENNDDAARR  ••  KKAALLEENNDDAARRZZ  IIMMPPRREEZZ

15 XII MONDAY PONIEDZIAŁEK
09.00, 11.30  A MY DO BETLEJEM Teatr Rampa
10.00, 13.00  PICTURE OF DORIAN GRAY Teatr Bajka
11.00  CZERWONY KAPTUREK. OSTATECZNE STARCIE Teatr na Woli
17.30, 20.30  GRUBE RYBY Teatr Polonia
19.00  PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA Teatr Rampa
19.30  SZCZ¢ÂLIWY DZIE¡ Teatr Capitol
16 XII TUESDAY WTOREK

10.00, 13.00  PICTURE OF DORIAN GRAY Teatr Bajka
11.00  CZERWONY KAPTUREK. OSTATECZNE STARCIE Teatr na Woli
11.00  WSZYSCY KOCHAMY BARBIE Teatr Teatrum
11.30  A MY DO BETLEJEM Teatr Rampa
12.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
19.00  WIECZÓR PIOSENEK BRASSENSA Teatr Polski
19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  ODEJÂCIA Teatr Ateneum
19.00  UDAJÑC OFIAR¢ Teatr Współczesny
19.00  PORNOGRAFIA Teatr Powszechny
19.00  PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA Teatr Rampa
19.00  UWAGA ZŁE PSY Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  CZARODZIEJSKI FLET Opera Kameralna
19.00  PEER GYNT. SZKICE Z DRAMATU HENRYKA IBSENA Teatr Dramatyczny
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
19.15  TRASH STORY Teatr Ateneum
19.30  ˚AR Teatr Narodowy
19.30  CAVEWOMAN - KOBIETA JASKINIOWA Teatr Bajka

19.30  GRUBA ÂWINIA Teatr Powszechny
20.00  WÑTPLIWOÂå Teatr Polonia
20.00  FEBE, WRÓå Teatr Powszechny
17 XII WEDNESDAY ÂRODA

10.00, 13.00  PICTURE OF DORIAN GRAY Teatr Bajka
11.00  CZERWONY KAPTUREK. OSTATECZNE STARCIE Teatr na Woli
11.00  CALINECZKA Teatr Syrena
11.30  A MY DO BETLEJEM Teatr Rampa
12.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  ODEJÂCIA Teatr Ateneum
19.00  UDAJÑC OFIAR¢ Teatr Współczesny
19.00  SZTUKA Teatr Ochoty
19.00  HALKA Opera
19.00  TRZY SIOSTRY Teatr Polonia
19.00  PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA Teatr Rampa
19.00  UWAGA ZŁE PSY Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  WON! Teatr Syrena
19.00  ZAMIANA NA WAKACJE Teatr Komedia
19.00  PANTALEON I WIZYTANKI Teatr Studio

Teatr Capitol
Marszałkowska 115, tel./fax 022 620 21 42
www.teatrcapitol.pl bilety@teatrcapitol.pl

Igor Šebo

Wyst´pujà: Hanna Âleszyƒska, Olga Boƒczyk, 
Igor Šebo, Robert Talarczyk

Przekład - Jolanta Król
Re˝yseria - Robert Talarczyk
Muzyka - Jifii Toufar
Scenografia i kostiumy - Michał Urban
Ruch sceniczny - Jolanta Gabor
Teksty piosenek - Robert Talarczyk i Paweł Cmiral
Nagranie piosenek - Studio Tofa Praga

W spektaklu wykorzystano piosenk´ „Tanie dranie”
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

Trzy w jednym - czeska komedia z piosenkami, której akcja
rozgrywa si´ w teatrze, czyli to, co lubimy najbardziej.

Teatr podglàdany od kulis, w trakcie przygotowaƒ do
premiery, nad którà zawisła niespodziewana katastrofa.
JeÊli to, co si´ tutaj dzieje, ma szans´ zdarzyç si´ 
w rzeczywistoÊci - a znawcy tematu twierdzà, ˝e to
całkiem prawdopodobne - nie pozostaje nam nic innego,
jak uwierzyç, ˝e w teatrze mo˝e zdarzyç si´ wszystko.

Z nutkà wzruszenia w tle, bardzo dowcipne, bardzo
Êmieszne. Bywajà jednak ró˝ne rodzaje dowcipu i ró˝ne
rodzaje Êmiechu. Te sà w najlepszym gatunku.

POMALU, 
A JESZCZE RAZ!

Fot. Andrzej Machera

Hanna Âleszyƒska
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19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.15  TRASH STORY Teatr Ateneum
19.30  ˚AR Teatr Narodowy
19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka
19.30  GRUBA ÂWINIA Teatr Powszechny
20.00  FEBE, WRÓå Teatr Powszechny
18 XII THURSDAY CZWARTEK

10.00, 13.00  PICTURE OF DORIAN GRAY Teatr Bajka
10.00  ZAGUBIONY MIKOŁAJ Teatr Teatrum
11.00  CZERWONY KAPTUREK. OSTATECZNE STARCIE Teatr na Woli
11.00  CALINECZKA Teatr Syrena
18.00  ˚AR Teatr Narodowy
18.00  MARCIN STYCZE¡, PIOTR BAJKAŁ - koncert Teatr Teatrum
19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  ODEJÂCIA Teatr Ateneum
19.00  UDAJÑC OFIAR¢ Teatr Współczesny
19.00  SZTUKA Teatr Ochoty
19.00  NABUCCO Opera
19.00  TRZY SIOSTRY Teatr Polonia
19.00  CZEGO NIE WIDAå Teatr Powszechny
19.00  OSKARY, OSKARY… CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKÑ Teatr Rampa
19.00  GOTAN PROJECT Sala Kongresowa

19.00  WYÂCIG SPERMY Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  WON! Teatr Syrena
19.00  CZARODZIEJSKI FLET Opera Kameralna
19.00  ZAMIANA NA WAKACJE Teatr Komedia
19.00  ROK MAGICZNEGO MYÂLENIA Teatr Studio
19.15  TRASH STORY Teatr Ateneum
19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka
19 XII FRIDAY PIÑTEK

10.00  ZAGUBIONY MIKOŁAJ Teatr Teatrum
11.30, 19.00  A MY DO BETLEJEM Teatr Rampa
12.00, 18.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
10.00, 13.00  PICTURE OF DORIAN GRAY Teatr Bajka
18.00  FEDRA Teatr Narodowy
18.00, 21.00  ZAMIANA NA WAKACJE Teatr Komedia
19.00  STACYJKA ZDRÓJ Teatr Ateneum
19.00  MOULIN NOIR Teatr Współczesny
19.00  SZTUKA Teatr Ochoty
19.00  KONCERT SINFONIETTY CRACOVII Opera
19.00  TRZY SIOSTRY Teatr Polonia
19.00  CZEGO NIE WIDAå Teatr Powszechny
19.00  WYÂCIG SPERMY Teatr na Woli
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  ROK MAGICZNEGO MYÂLENIA Teatr Studio
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka

Teatr Syrena
Litewska 3, tel. 022 628 50 93
bilety@teatrsyrena.pl,  www.teatrsyrena.pl

Meggie W. Wrightt

re˝yseria - Wojciech Malajkat
scenografia - Allan Starski
obsada: Zbigniew Zamachowski, Piotr Polk, 
Wojciech Malajkat, Magdalena Wołłejko, Piotr Siejka /
Krzysztof Janczar, Marta Walesiak / 
Magdalena Turczeniewicz, Marcin Pi´towski

Czas trwania: 1h 50', 1 przerwa

Spektakle: 6, 7, 8 stycznia 2009, godz. 19.00

PrzeÊmieszna komedia, która od czasu premiery cieszy
si´ wr´cz niespotykanà popularnoÊcià. Zr´cznie i dowcipnie
napisany tekst, a co wa˝ne interesujàco wyre˝yserowany
i brawurowo zagrany przez znakomitych aktorów. 
Tematem przewodnim jest hipochondria, a dokładniej
zmagania z urojonymi chorobami trzech panów 
w momencie przekroczenia przez nich, magicznej 
dla ka˝dego m´˝czyzny, granicy czterdziestych urodzin.
Antykwariusz Leo - homoseksualista opuszczony 
przez swojego dotychczasowego partnera - oraz dwóch
architektów, Ken, b´dàcy w trakcie rozwodu i Tom,
m´˝czyzna z przeszłoÊcià amanta, przeÊcigajà si´ mi´dzy
sobà w wymyÊlaniu nowych dolegliwoÊci. Zmagajà si´ 
z własnà słaboÊcià, jakà jest niemo˝noÊç pogodzenia 
z upływajàcym czasem. CałoÊç, przedstawiona 
z dystansem i ciepłà ironià, wywołuje Êmiech i wzbudza
zrozumienie zwłaszcza wÊród m´skiej cz´Êci publicznoÊci.

Zbigniew Zamachowski za rol´ Leo otrzymał nominacj´ 
do nagrody Feliksa Warszawskiego.

KLUB
HIPOCHONDRYKÓW

Fot. Archiwum

Patronat medialny
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19.30  ZAPASIEWICZ GRA BECKETTA Teatr Powszechny
19.30  POMALU, A JESZCZE RAZ Teatr Capitol
19.30  NOWOWIEJSKI, SZYMANOWSKI, GÓRECKI

koncert symfoniczny Filharmonia
20.00  OSKARY, OSKARY… CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKÑ Teatr Rampa
20.00  GLENN MILLER ORCHESTRA Sala Kongresowa

21.00  TEREFERENCEGO WIECZÓR POETYCKI Studio Koło
20 XII SATURDAY SOBOTA

15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
16.00, 19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka
16.00  MIŁOÂå CI WSZYSTKO WYBACZY Teatr Polonia
16.00, 19.30  POMALU, A JESZCZE RAZ Teatr Capitol
16.00, 19.00  NIEBEZPIECZNE ZWIÑZKI Teatr Komedia
17.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
17.00  OSKARY, OSKARY… CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKÑ Teatr Rampa
18.00  FEDRA Teatr Narodowy
18.00  NOWOWIEJSKI, SZYMANOWSKI, GÓRECKI

koncert symfoniczny Filharmonia
19.00  STACYJKA ZDRÓJ Teatr Ateneum
19.00  MOULIN NOIR Teatr Współczesny
19.00  ODCHODZIå - SEPARATION Teatr Ochoty
19.00  NABUCCO Opera
19.00  TRZY SIOSTRY Teatr Polonia
19.00  CZEGO NIE WIDAå Teatr Powszechny
19.00  A MY DO BETLEJEM Teatr Rampa
19.00  BOMBA Teatr na Woli
19.00  CZARODZIEJSKI FLET Opera Kameralna
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.30  ZAPASIEWICZ GRA BECKETTA Teatr Powszechny
21.00  TEREFERENCEGO WIECZÓR POETYCKI Studio Koło
21 XII SUNDAY NIEDZIELA

11.00, 14.00  MUZYKA POD CHOINK¢ - koncert dla dzieci Filharmonia
12.00, 18.00  DZIADEK DO ORZECHÓW Opera
14.00, 17.00  GOSPELOWA WIGILIA Z TINTILO Teatr Rampa
16.00  STEFCIA åWIEK W SZPONACH ˚YCIA Teatr Polonia
17.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
18.00  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka
19.00  STACYJKA ZDRÓJ Teatr Ateneum
19.00  MOULIN NOIR Teatr Współczesny
19.00  ODCHODZIå - SEPARATION Teatr Ochoty
19.00  MIŁOÂå CI WSZYSTKO WYBACZY Teatr Polonia
19.00  CZEGO NIE WIDAå Teatr Powszechny
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  BOMBA Teatr na Woli
19.00  CZARODZIEJSKI FLET Opera Kameralna
19.00  NIEBEZPIECZNE ZWIÑZKI Teatr Komedia
22 XII MONDAY PONIEDZIAŁEK

19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa

Fot. Archiwum

Patronat medialny

Teatr Rampa
Kołowa 20, tel. 022 679 89 76
www.teatr-rampa.pl

Najnowsza komedia Rampy. Sztuk´ autorstwa Pierre’a
Palmade’a i Muriel Robin wyre˝yserował Grzegorz Warchoł. 
W Teatrze Rampa macie Paƒstwo okazj´ obejrzeç jej polskà
prapremier´. Agnieszka „Fajka” Fajlhauer i Wojciech Wysocki
- grajà role pary bohaterów, opowiadajàcych o wzajemnej
miłoÊci, przedstawionej w doÊç nietypowy sposób… przez
rozwód. Główne wàtki opowiedzianej historii autorzy czerpali
z autentycznych, zabawnych doÊwiadczeƒ ˝yciowych.
Spektakl dla ka˝dego, kto lubi dobry, współczesny teatr, 
kto chce si´ poÊmiaç i miło sp´dziç wieczór.

5, 6, 12, 13 I - 19.00

PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA - spektakl muzyczno-
rewiowy w re˝yserii Janusza Szydłowskiego. Hemar był
jednym z najznakomitszych kabareciarzy przedwojennej
Warszawy, wierzył gł´boko, ˝e „nie ma w poezji bli˝szych
krewnych ni˝ wzruszenie i humor”. Nasz kabaretowy wieczór
jest wyborem kilkunastu najpi´kniejszych piosenek tego
wielkiego artysty. Re˝yser postanowił wskrzesiç szlachetnà
form´ kabaretowà, emanujàcà elegancjà, stylem a jednoczeÊnie
rewiowà barwnoÊcià. 

15, 16, 17 XII - 19.00; 18,19 I - 19.00

OSKARY, OSKARY… CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKÑ
- spektakl muzyczny składajàcy si´ z najpi´kniejszych
piosenek wyró˝nionych Oskarami. Znamy je z wykonaƒ
takich artystów jak: Celine Dion, Barbra Streisand, Louis
Armstrong, Whitney Houston. Nowe, współczesne opracowania
muzyczne, tłumaczenia polskich autorów oraz wykonanie
Doroty Osiƒskiej i Roberta Kowalskiego tworzà wspaniałe
widowisko. Przedstawienie re˝yseruje kompozytor muzyki
filmowej - Jerzy Satanowski. Zapraszamy na fascynujàcà
podró˝ w Êwiat piosenek, które przywołajà wspomnienia,
wzruszà, rozbawià i zostanà na dłu˝ej… 

18 XII - 19.00; 19 XII - 20.00; 23, 24 I - 19.00

ÓSMY CUD ÂWIATA 
I ZAGŁADA

Wojciech Wysocki i Agnieszka Fajlhauer
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19.00  CZARODZIEJSKI FLET Opera Kameralna
19.00  JAN SEBASTIAN BACH - WEIHNACHTSORATORIUM Zamek Królewski
20.00  STEFCIA åWIEK W SZPONACH ˚YCIA Teatr Polonia
23 XII TUESDAY WTOREK

18.00  DZIADEK DO ORZECHÓW Opera
19.00  HARLEM GOSPEL CHOIR Sala Kongresowa

19.00  JAN SEBASTIAN BACH - WEIHNACHTSORATORIUM Zamek Królewski
26 XII FRIDAY PIÑTEK

18.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
18.00  DZIADEK DO ORZECHÓW Opera
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  KRAM Z PIOSENKAMI Teatr Syrena
19.00  FILOZOFIA PO GÓRALSKU Teatr Studio
27 XII SATURDAY SOBOTA

15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
16.00  W KRAINIE CZARODZIEJSKIEGO FLETU Opera
17.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
17.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  MOULIN NOIR Teatr Współczesny
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny
19.00  FILOZOFIA PO GÓRALSKU Teatr Studio
19.15  VOO VOO - koncert Teatr Mały
19.15  NAPIS Teatr Współczesny
19.30  CAVEWOMAN - KOBIETA JASKINIOWA Teatr Bajka
19.30  DZIE¡ WALENTEGO Teatr Powszechny
19.30  SZCZ¢ÂLIWE DNI Teatr Dramatyczny
20.00  GORAN BREGOVIå Sala Kongresowa

20.00  DIALOGI PENISA Teatr Druga Strefa
28 XII SUNDAY NIEDZIELA

12.00  W KRAINIE CZARODZIEJSKIEGO FLETU Opera
17.00  PASTORAŁKA Teatr Polski
18.00  W KRAINIE CZARODZIEJSKIEGO FLETU Opera

TEATR SABAT
Ma∏gorzaty Potockiej

R E V U E * D I N N E R * D A N C I N G
Zapraszamy na 
S Y L W E S T R O W Y  
B A L  R E W I O W Y
 ssppeeccjjaallnnyy  sshhooww  rreewwiioowwyy  
 lliicczznnee  nniieessppooddzziiaannkkii  ii  nnaaggrrooddyy  
 kkoonnkkuurrssyy  ttaańńccaa  
 zz∏∏oottee  pprrzzeebboojjee  

TEATR SABAT
Ma∏gorzaty Potockiej

R E V U E * D I N N E R * D A N C I N G
Zapraszamy na 
S Y L W E S T R O W Y  
B A L  R E W I O W Y
 ssppeeccjjaallnnyy  sshhooww  rreewwiioowwyy  
 lliicczznnee  nniieessppooddzziiaannkkii  ii  nnaaggrrooddyy  
 kkoonnkkuurrssyy  ttaańńccaa  
 zz∏∏oottee  pprrzzeebboojjee  

Teatr Sabat, ul. Foksal 16, Warszawa, tel. 022 826 23 55
www.teatr-sabat.pl, www.eBilet.pl, www.bilecik.info

e-mail: rezerwacje teatr-sabat.pl

„„PPOOCCAA¸̧UUNNKKII  ŚŚWWIIAATTAA””
––  śśwwiiaatt  bblliiżżeejj  nnaass,,  wwiieellkkiiee  

wwiiddoowwiisskkoo  rreewwiioowwee,,  zz  mmii∏∏oośścciiąą,,  
ttaańńcceemm  ii  ppiioosseennkkąą  pprrzzeezz  śśwwiiaatt
55,,  66,,  1122,,  1133,,  1177  ggrruuddnniiaa  22000088

„„RREEWWIIAA  MMOOJJAA  MMII¸̧OOŚŚĆĆ””
––  ddyynnaammiicczznnyy  sshhooww,,  oodd  kkaannkkaannaa  

ppoo  wwssppóó∏∏cczzeessnnee  rryyttmmyy  mmuuzzyykkii  
rroozzrryywwkkoowweejj  zz  uuddzziiaa∏∏eemm  ggwwiiaazzdd  
ii  ggrruuppyy  bbaalleettoowweejj  SSaabbaatt
1111  ggrruuddnniiaa  22000088

„„EEUURROOPPAA  RRAAZZEEMM””
––  ppee∏∏nnaa  ddyynnaammiikkii  ii  kkoolloorruu  ppooddrróóżż

ppoo  kkrraajjaacchh  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj
1166,,  1199,,  2200  ggrruuddnniiaa  22000088
gg..  1199  kkoollaaccjjaa,,  gg..  2200  ssppeekkttaakkll

„„PPOOCCAA¸̧UUNNKKII  ŚŚWWIIAATTAA””
––  śśwwiiaatt  bblliiżżeejj  nnaass,,  wwiieellkkiiee  

wwiiddoowwiisskkoo  rreewwiioowwee,,  zz  mmii∏∏oośścciiąą,,  
ttaańńcceemm  ii  ppiioosseennkkąą  pprrzzeezz  śśwwiiaatt
55,,  66,,  1122,,  1133,,  1177  ggrruuddnniiaa  22000088

„„RREEWWIIAA  MMOOJJAA  MMII¸̧OOŚŚĆĆ””
––  ddyynnaammiicczznnyy  sshhooww,,  oodd  kkaannkkaannaa  

ppoo  wwssppóó∏∏cczzeessnnee  rryyttmmyy  mmuuzzyykkii  
rroozzrryywwkkoowweejj  zz  uuddzziiaa∏∏eemm  ggwwiiaazzdd  
ii  ggrruuppyy  bbaalleettoowweejj  SSaabbaatt
1111  ggrruuddnniiaa  22000088

„„EEUURROOPPAA  RRAAZZEEMM””
––  ppee∏∏nnaa  ddyynnaammiikkii  ii  kkoolloorruu  ppooddrróóżż

ppoo  kkrraajjaacchh  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj
1166,,  1199,,  2200  ggrruuddnniiaa  22000088
gg..  1199  kkoollaaccjjaa,,  gg..  2200  ssppeekkttaakkllW
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Fot. Archiwum

Patronat medialny

Fot. Archiwum

Patronat medialny
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19.00  MOULIN NOIR Teatr Współczesny
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  FILOZOFIA PO GÓRALSKU Teatr Studio
19.15  NAPIS Teatr Współczesny
19.30  CAVEWOMAN - KOBIETA JASKINIOWA Teatr Bajka
19.30  DZIE¡ WALENTEGO Teatr Powszechny
19.30  SZCZ¢ÂLIWE DNI Teatr Dramatyczny
20.00  DIALOGI PENISA Teatr Druga Strefa
29 XII MONDAY PONIEDZIAŁEK

19.00  TO IDZIE MŁODOÂå Teatr Współczesny
19.00  OTO IDZIE PANNA MŁODA Teatr Komedia
20.00  DIALOGI PENISA Teatr Druga Strefa
30 XII TUESDAY WTOREK

19.00  TO IDZIE MŁODOÂå Teatr Współczesny
19.00  ZEMSTA Teatr Polski
19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  OTO IDZIE PANNA MŁODA Teatr Komedia
19.30  M¢˚CZYèNI NA SKRAJU ZAŁAMANIA NERWOWEGO Teatr Bajka
19.30  DZIE¡ WALENTEGO Teatr Powszechny
20.00  DANCING Teatr Polonia
20.00  DIALOGI PENISA Teatr Druga Strefa
31 XII WEDNESDAY ÂRODA

17.00, 20.30  OTO IDZIE PANNA MŁODA Teatr Komedia
19.00  TO IDZIE MŁODOÂå Teatr Współczesny
19.00  ZEMSTA Teatr Polski
19.00  ORKIESTRA TITANIC Teatr Ochoty
19.00, 21.00  DANCING Teatr Polonia
19.00  SŁONECZNI CHŁOPCY Teatr Powszechny
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  KRAM Z PIOSENKAMI Teatr Syrena
19.00  DVORÁK - koncert sylwestrowy Filharmonia
19.00  LUBI¢ BYå ZABIJANA Teatr Studio
19.00, 21.00  DIALOGI PENISA Teatr Druga Strefa
19.00  REWIOWA PODRÓ˚ W ROK 2009 Teatr Sabat
20.00  WIECZÓR SYLWESTROWY Teatr Rampa
20.30  WIECZÓR SYLWESTROWY Opera
21.00  SYLWESTER Z BUFFO Teatr Buffo

2 I FRIDAY PIÑTEK
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  LULU NA MOÂCIE Teatr Dramatyczny
19.00  OTO IDZIE PANNA MŁODA Teatr Komedia
20.00  DANCING Teatr Polonia

Fot. Archiwum

Golec u'Orkiestra, Kayah,Feel, Edyta Górniak, Blue Cafe, Paweł Kukiz
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3 I SATURDAY SOBOTA
15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
16.00, 19.00  OTO IDZIE PANNA MŁODA Teatr Komedia
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  LULU NA MOÂCIE Teatr Dramatyczny
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
20.00  DANCING Teatr Polonia
4 I SUNDAY NIEDZIELA

11.00  MUZYKA I TA¡CE - koncert dla dzieci Filharmonia
15.00, 18.00  OTO IDZIE PANNA MŁODA Teatr Komedia
17.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  LULU NA MOÂCIE Teatr Dramatyczny
20.00  DANCING Teatr Polonia
5 I MONDAY PONIEDZIAŁEK

09.00, 12.30  OBCY Teatr Rampa
19.00  ÓSMY CUD I ZAGŁADA ÂWIATA Teatr Rampa
19.00  OTO IDZIE PANNA MŁODA Teatr Komedia
6 I TUESDAY WTOREK

09.00, 12.30  OBCY Teatr Rampa
19.00  ÂLUBY PANIE¡SKIE Teatr Narodowy
19.00  ÓSMY CUD I ZAGŁADA ÂWIATA Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.30  IFIGENIA Teatr Narodowy
19.30  ALINA NA ZACHÓD Teatr Dramatyczny
7 I WEDNESDAY ÂRODA

19.00  ÂLUBY PANIE¡SKIE Teatr Narodowy
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa

19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  FREDRO DLA DOROSŁYCH - M¢ZÓW I ˚ON Teatr Komedia
19.30  IFIGENIA Teatr Narodowy
19.30  ALINA NA ZACHÓD Teatr Dramatyczny
20.00  DANCING Teatr Polonia
8 I THURSDAY CZWARTEK

18.00  BACH, CHACZATURIAN, CZAJKOWSKI, MOZART, PROKOFIEV, ROSSINI,
STRAUSS - przeboje mistrzów Filharmonia

18.00, 21.00  FREDRO DLA DOROSŁYCH - M¢ZÓW I ˚ON Teatr Komedia
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
19.30  IFIGENIA Teatr Narodowy
19.30  ALINA NA ZACHÓD Teatr Dramatyczny
20.00  DANCING Teatr Polonia
9 I FRIDAY PIÑTEK

18.00, 21.00  FREDRO DLA DOROSŁYCH - M¢ZÓW I ˚ON Teatr Komedia
19.00  IWANOW Teatr Narodowy
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa

Studio Teatralne Koło
Centralny Basen Artystyczny, Konopnickiej 6 
www.studiokolo.com, www.basen.art.pl

Wiktor Pielewin

prapremiera: 30 listopada 2008 w Lublinie

Re˝yseria: Igor Gorzkowski
Obsada: Agata Buzek, Sławomir Grzymkowski, 
Wiktor Korzeniewski, Paweł KoÊlik, Łukasz Lewandowski
oraz Antoni Ferency

Pociàg bez poczàtku i koƒca.

W listopadzie odbyła si´ warszawsko-lubelska prapremiera
spektaklu „˚ółta strzała” - wspólnej inicjatywy Sceny
Prapremier InVitro i Studia Teatralnego Koło. 

˚ółta Strzała to pociàg, który nie ma poczàtku ani koƒca.
Nie zatrzymuje si´ na ˝adnej stacji i nie mo˝na z niego
wyjÊç. W Êrodku toczy si´ normalne ˝ycie: ludzie rodzà si´
i umierajà, kochajà, robià interesy, grajà w kar ty,
zapełniajà codziennoÊç drobnymi zaj´ciami. Nie słyszà
nawet stukotu kół. Tylko nieliczni zadajà sobie pytania:
dokàd jedziemy? Co jest poza pociàgiem? 

Wiktor Pielewin (1962) pisarz rosyjski, autor zbiorów
opowiadaƒ: Niebieska latarnia, Omon Ra, i powieÊci: 
Mały palec Buddy, Generation P., Âwi´ta ksi´ga wilkołaka 
i innych (wyd. pol. W.A.B.). Przy pomocy rozbudowanych
metafor i Êrodków zaczerpni´tych z poetyki science-fiction
i z kultury popularnej opisuje „człowieka postradzieckiego”,
˝ycie w paƒstwie obcià˝onym spadkiem socjalizmu. 

Spektakle: 1 grudnia w Lublinie (Scena Prapremier InVitro)
3, 4 grudnia w Warszawie (Centralny Basen Artystyczny).

˚ÓŁTA STRZAŁA

STK

Fot. Archiwum

Krystyna Sienkiewicz,Gra˝yna Zieliƒska
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19.00  WIECZÓR KARNAWAŁOWY Teatr Rampa
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
19.15  W¢DROWIEC Teatr Mały
19.30  VILLA-LOBOS, CZAJKOWSKI, REGER - koncert symfoniczny Filharmonia
20.00  DANCING Teatr Polonia
10 I SATURDAY SOBOTA

13.30, 16.00  BÓG Teatr Polonia
15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
18.00  VILLA-LOBOS, CZAJKOWSKI, REGER - koncert symfoniczny Filharmonia
19.00  IWANOW Teatr Narodowy
19.00  WIECZÓR KARNAWAŁOWY Teatr Rampa
19.00  ALICJA Teatr Dramatyczny
19.00  JABŁKO Teatr Komedia
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.15  W¢DROWIEC Teatr Mały
19.30  TERMINAL 7 Teatr Narodowy
21.00  BOY GEORGE Klub Capitol

11 I SUNDAY NIEDZIELA
XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ÂWIÑTECZNEJ POMOCY

13.30, 16.00  BÓG Teatr Polonia
18.00  BRAHMS, LIPI¡SKI, BEETHOVEN - koncert symfoniczny Filharmonia
18.00  JABŁKO Teatr Komedia
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  ALICJA Teatr Dramatyczny
19.15  W¢DROWIEC Teatr Mały
19.30  TERMINAL 7 Teatr Narodowy
12 I MONDAY PONIEDZIAŁEK

10.00  ZWIERZ¢TA DOKTORA DOLITTLE Teatr Rampa
19.00  ÓSMY CUD I ZAGŁADA ÂWIATA Teatr Rampa
13 I TUESDAY WTOREK

10.00  ZWIERZ¢TA DOKTORA DOLITTLE Teatr Rampa
19.00  ÓSMY CUD I ZAGŁADA ÂWIATA Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  OLGA PASIECZNIK - recital wokalny Filharmonia
19.00  ALICJA Teatr Dramatyczny
19.00  BOYBAND Teatr Komedia
19.30  IFIGENIA Teatr Narodowy
14 I WEDNESDAY ÂRODA

10.00  ZWIERZ¢TA DOKTORA DOLITTLE Teatr Rampa
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  KRUCJATA Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  ALICJA Teatr Dramatyczny
19.00  BOYBAND Teatr Komedia
19.15  PODUSZYCIEL Teatr Mały
19.30  IFIGENIA Teatr Narodowy

Fot. Archiwum

Patronat medialny

Teatr Ochoty
Reja 9, tel. 022 825 14 78
www.teatrochoty.pl

autor: Christo Bojczew
re˝yseria: Tomasz M´drzak
wyst´pujà: Małgorzata Bogdaƒska / Agnieszka Sitek,
Tomasz M´drzak, Cezary Morawski, Robert Ostolski,
Piotr Siejka

„Orkiestra Titanic” nie odkrywa nowych prawd o Êwiecie. 
Jej autor nawiàzuje do naszej wiedzy, znajomoÊci literatury 
i wra˝liwoÊci na płynàce ze sceny emocje.
Iluzjonista Harry, niczym Woland w „Mistrzu i Małgorzacie”
Michaiła Bułhakowa, mami bohaterów sztuki obietnicami 
o nieograniczonych mo˝liwoÊciach ka˝dego człowieka 
i tworzy, w ich wyobraêni, wyimaginowanà rzeczywistoÊç. 
I właÊnie poprzez iluzj´: marzenia i t´sknoty czworga
mieszkaƒców opuszczonej stacji kolejowej nagle stajà si´
prawdziwe, ˝eby, choç na chwil´, przenieÊç Ljubk´, Prodana,
Doko i Meto - tam, dokàd jadà inni - do „krainy szcz´ÊliwoÊci”.
Ârodkiem transportu do tego wymarzonego miejsca (takiego
miejsca nie ma - mówi w pewnym momencie Harry, ale nikt
mu nie chce w to uwierzyç) staje si´ pociàg.
Prestigiditator zatrzymuje go na nieistniejàcym peronie,
specjalnie dla ˝yjàcych na marginesie społeczeƒstwa,
nikomu niepotrzebnych nieszcz´Êników.
W sztuce Christo Bojczewa, tak, jak w Macondo, mitycznej
miejscowoÊci z powieÊci Gabriela Garcii Marqueza „Sto lat
samotnoÊci” - mo˝e zdarzyç si´ wszystko, i to co ju˝ było, 
i to, co si´ nie mo˝e zdarzyç. Czworo bohaterów staje si´
Orkiestrà Titanic, grajàcà fragment V Symfonii Ludviga van
Beethovena na nieistniejàcych instrumentach przed
nieistniejàcà publicznoÊcià. Sà szcz´Êliwi i sławni. I tak
samo, jak orkiestra na tonàcym Titaniku, do koƒca udajà, 
˝e wierzà w to, ˝e ich ˝ycie zmierza do happy endu.
Ta baÊƒ, w której sen staje si´ jawà, a ˝ycie jest snem,
Êmieszy nas i przera˝a, jednoczeÊnie.

ORKIESTRA TITANIC
fo
t. 
Pi
ot
r G

oc
oł

TEATR OCHOTY



wwwwww..tthheevviissiittoorr..ppll

44 EEVVEENNTT  CCAALLEENNDDAARR  ••  KKAALLEENNDDAARRZZ  IIMMPPRREEZZ

15 I THURSDAY CZWARTEK
10.00  ZWIERZ¢TA DOKTORA DOLITTLE Teatr Rampa
18.00  ARTUR BANASZKIEWICZ - fantazje koncertowe Filharmonia
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  TARTUFFE Teatr Narodowy
19.00  KRUCJATA Teatr Rampa
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  ALICJA Teatr Dramatyczny
19.00  BOYBAND Teatr Komedia
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.15  PODUSZYCIEL Teatr Mały
16 I FRIDAY PIÑTEK

17.15, 21.00  BOYBAND Teatr Komedia
19.00  TARTUFFE Teatr Narodowy
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  JEèDZIEC BURZY Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  ALICJA Teatr Dramatyczny
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat
19.15  PODUSZYCIEL Teatr Mały
19.30  CHAUSSON, FAURÉ - koncert symfoniczny Filharmonia
19.30  BLACKBIRD Teatr Dramatyczny
20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia
17 I SATURDAY SOBOTA

15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
16.00, 19.45  BOYBAND Teatr Komedia
18.00  CHAUSSON, FAURÉ - koncert symfoniczny Filharmonia
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  JEèDZIEC BURZY Teatr Rampa
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
19.30  KOSMOS Teatr Narodowy
19.30  BLACKBIRD Teatr Dramatyczny
20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia
18 I SUNDAY NIEDZIELA

11.00  ROZTA¡CZONA EUROPA - koncert dla dzieci Filharmonia
15.00, 18.45  BOYBAND Teatr Komedia
17.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
18.00  BRITTEN, BACH, WALTON - koncert symfoniczny Filharmonia
19.00  OPOWIADANIA DLA DZIECI Teatr Narodowy
19.00  PERŁY KABARETU HEMARA Teatr Rampa
19.30  KOSMOS Teatr Narodowy
19.30  BLACKBIRD Teatr Dramatyczny
20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia
19 I MONDAY PONIEDZIAŁEK

19.00  PERŁY KABARETU HEMARA Teatr Rampa
19.00  ZIMNY PRYSZNIC Teatr Komedia
20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia
20 I TUESDAY WTOREK

19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  ZIMNY PRYSZNIC Teatr Komedia
19.30  KOSMOS Teatr Narodowy
20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia
21 I WEDNESDAY ÂRODA

19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
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ORATORIUM 
NA BO˚E 
NARODZENIE
Zamek Królewski - Sala Wielka

22 grudnia 2008, poniedziałek,
godz. 19.00 (cz´Êç I, II, III)
23 grudnia 2008, wtorek, 
godz. 19.00 (cz´Êç IV, V, VI)

Wykonawcy:
• Agnieszka Piass - sopran
• Dorota Lachowicz - mezzosopran
• Sylwester Smulczyƒski - tenor
• Robert Gierlach - bas
• Chór Warszawskiej Opery

Kameralnej
• Zespół Instrumentów Dawnych

Warszawskiej Opery Kameralnej
• Musicae Antiquae Collegium

Varsoviense
• Przygotowanie chóru 

- Wanda Tchórzewska
• Dyrygent - Kai Bumann

Warszawska Opera Kameralna
al. SolidarnoÊci 76b tel. 022 831 22 40
www.operakameralna.pl, tickets@operakameralna.pl
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19.00  RICHARD BONA Palladium

19.00  BORYS GODUNOW Teatr Dramatyczny
19.00  NIEBEZPIECZNE ZWIÑZKI Teatr Komedia
19.15  KAMIENIE W KIESZENIACH Teatr Montownia
20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia
22 I THURSDAY CZWARTEK

12.00, 16.00  MIKOŁAJOWA PRZYGODA W TEATRZE Teatr Narodowy
18.00  TOMASZ BIELSKI QUARTET - koncert symfoniczny Filharmonia
19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  KLIMAKTERIUM… I JU˚ Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  NIEBEZPIECZNE ZWIÑZKI Teatr Komedia
19.15  KAMIENIE W KIESZENIACH Teatr Montownia

20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia
23 I FRIDAY PIÑTEK

12.00, 16.00  MIKOŁAJOWA PRZYGODA W TEATRZE Teatr Narodowy
18.00, 21.00  NIEBEZPIECZNE ZWIÑZKI Teatr Komedia
19.00  WIELE HAŁASU O NIC Teatr Narodowy
19.00  JAK SI¢ STAå ˚YDOWSKÑ MATKÑ Teatr Rampa
19.00  OSKARY, OSKARY… CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKÑ Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  BORYS GODUNOW Teatr Dramatyczny
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia
24 I SATURDAY SOBOTA

12.00, 16.00  MIKOŁAJOWA PRZYGODA W TEATRZE Teatr Narodowy
15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
18.00  BALAKAUSKAS, CZAJKOWSKI, SKRIABIN - koncert symfoniczny Filharmonia
19.00  JAK SI¢ STAå ˚YDOWSKÑ MATKÑ Teatr Rampa
19.00  OSKARY, OSKARY… CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKÑ Teatr Rampa
19.00  BORYS GODUNOW Teatr Dramatyczny
19.00  REWIA MOJA MIŁOÂå Teatr Sabat
19.15  STARA KOBIETA WYSIADUJE Teatr Mały
19.30  DAILY SOUP Teatr Narodowy
25 I SUNDAY NIEDZIELA

11.00  DèWI¢KOWE ARABESKI - koncert dla dzieci Filharmonia
16.00  OPOWIADANIA DLA DZIECI Teatr Narodowy

Fot. Archiwum

Patronat medialny

Fot. Piotr Gandzyk

Maciej Wierzbicki,Rafał Rutkowski

Teatr Montownia
Rezerwacja i zakup biletów - TEATR POLONIA
tel.: 0 22 622 21 32 lub e-mailem: bilety@teatrpolonia.pl

FESTIWAL TEATRU MONTOWNIA

Pod koniec stycznia fanów Teatru Montownia czeka
prawdziwa gratka - w ciàgu kilku dni b´dà mogli obejrzeç
wszystko to, co najlepszego teatr stworzył w ciàgu swojej
13-letniej działalnoÊci. Wybrano spektakle cieszàce si´
uznaniem zarówno wÊród krytyków jak i - lub przede
wszystkim - zwykłych widzów.
Po dłu˝szej przerwie powróci spektakl „Testosteron”.
B´dzie mo˝na obejrzeç produkcje doÊç nowe, b´dàce 
w repertuarze, jak i te si´gajàce poczàtków Montowni,
czyli historyczne ju˝ spektakle „Zabawa” S. Mro˝ka oraz
„Szelmostwa Skapena” Moliera. 
Wszystkie spektakle prezentowane b´dà na małej i du˝ej
scenie Teatru Polonia - współorganizatora festiwalu.

PROGRAM FESTIWALU
26 stycznia, poniedziałek
20.30 -TESTOSTERON (du˝a scena) 
27 stycznia, wtorek
20.00 - TESTOSTERON (du˝a scena) 
28 stycznia, Êroda
18.45 - KAMIENIE W KIESZENIACH (du˝a scena)
21.15 - SZELMOSTWA SKAPENA (mała scena) 
29 stycznia, czwartek
19.00 UTWÓR SENTYMENTALNY NA CZTERECH

AKTORÓW (du˝a scena) 
21.00 TO NIE JEST KRAJ DLA WIELKICH LUDZI

(mała scena)
30 stycznia, piàtek
19.00 - WOJNA NA TRZECIM PI¢TRZE (du˝a scena)
21.15 - ZABAWA (mała scena)
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17.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  BORYS GODUNOW Teatr Dramatyczny
19.15  STARA KOBIETA WYSIADUJE Teatr Mały
19.30  DAILY SOUP Teatr Narodowy
27 I TUESDAY WTOREK

19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  BEETHOVEN, WEBERN, SZOSTAKOWICZ - koncert kameralny Filharmonia
19.00  BORYS GODUNOW Teatr Dramatyczny
19.30  DAILY SOUP Teatr Narodowy
19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka

28 I WEDNESDAY ÂRODA
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
19.15  W¢DROWIEC Teatr Mały
19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka
29 I THURSDAY CZWARTEK

19.00  IWANOW Teatr Narodowy
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  POCAŁUNKI ÂWIATA Teatr Sabat

19.15  W¢DROWIEC Teatr Mały
19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka
30 I FRIDAY PIÑTEK

19.00  IWANOW Teatr Narodowy
19.00  PINOKIO Teatr Rampa
19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  REWIA MOJA MIŁOÂå Teatr Sabat
19.30  OTELLO Teatr Narodowy
19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka
19.30  HÄNDEL, VIVALDI - koncert symfoniczny Filharmonia
31 I SATURDAY SOBOTA

15.00, 19.00  UPIÓR W OPERZE Teatr Muzyczny Roma
19.00  PINOKIO Teatr Rampa
19.00  EUROPA RAZEM Teatr Sabat
19.30  OTELLO Teatr Narodowy
19.30  UCHO VAN GOGHA Teatr Bajka
20.00  ROMULUS WIELKI Teatr Polonia

Fot. Archiwum

Michał ˚ebrowski

Fot. Archiwum

Balet Teatru Sabat
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Monuments and interesting places to visit in Warsaw are
mainly situated in the very centre of the city. In order to see
everything of importance we would like to invite you to take 
a stroll along three specially prepared routes. If you like long
walks and visiting historical places, beautiful parks, palaces 
& monuments - just follow the marked routes. These should
take you through the most interesting parts of Warsaw. If you
have more free time visit the museums and their exhibitions.
Take the The Visitor with you to help you on your route. 
The end of the first tour is the beginning of the second one
(and the second end the begining of the third). It’s easy to stop
and then pick up your tour once you have visited a particular
spot. You can plan your own schedule - decide yourself how
much you want to see in one day. So put on comfortable shoes,
take a camera, some money to buy tickets, and of course 
The Visitor - Warsaw awaits you.

Zabytki i interesujące miejsca, które należy zobaczyć w Warszawie,
skoncentrowane są raczej w jej centrum. Aby z pewnością obejrzeć
wszystko to, co najważniejsze i najpiękniejsze, zapraszamy 
do pieszej wędrówki specjalnie przygotowanymi trasami 
po sztandarowych miejscach Stolicy. Jeśli lubisz długie spacery,
podczas których możesz zwiedzać historyczne miejsca, oglądać
piękne parki, pałace i pomniki - po prostu podążaj po wyznaczonej
trasie, a na pewno nie ominiesz niczego. Jeśli masz więcej czasu
na zwiedzanie, zapraszamy Cię do wstąpienia na wystawy czy 
do muzeów, które napotkasz wędrując z The Visitorem. Miejsce
zakończenia trasy 1 jest zarazem początkiem trasy 2, tak więc
możesz przerwać i kontynuować zwiedzanie w każdej chwili, bądź
dowolnie zaplanować, ile chcesz zobaczyć w ciągu jednego dnia.
Zatem: załóż wygodne obuwie, zabierz aparat fotograficzny 
i drobne na bilety oraz koniecznie The Visitora w rękę - Warszawa
czeka na Ciebie!

OPENING NOW
• 2 FLOORS OF THE MOST DESIRABLE GIRLS IN WARSAW
• TABLE DANCERS
• VIP LOUNGE AND PENTHOUSE SUITE
• CORPORATE AND INDIVIDUAL ENTERTAINMENT
• CONTINUOUS STAGE SHOWS
• UP TO 40 DANCERS AND GREAT ATOMSPHERE

OPENING HOURS: 20.00-5.00
DRESS CODE: Smart-everyone welcome
ADDRESS: Aleje Jerozolimskie 6
TELEPHONE: 022 629 92 09

• Club is situated in the heart of Warsaw city centre 
within easy walking distance of the city’s top bars, 
restaurant and hotels.

• We are the best venue for stage and birthday parties 
or any celebration.

• We take pride maintaining our high standard 
of hospitality clientele, customers service and fun.

• Our successful formula is simple: up to 40 dancers 
and great atmosphere.

ENJOY THE HOTTEST AND SEXIEST DANCERS IN THE WORLD

WWEELLCCOOMMEE  TTOO  TTHHEE  NNEEWWEESSTT VVEENNUUEE  IINN  WWAARRSSAAWW
AAMMEERRIICCAANN  SSTTYYLLEE  AADDUULLTT  EENNTTEERRTTAAIINNMMEENNTT  AANNDD  LLAAPP  DDAANNCCIINNGG  CCLLUUBB
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We start our first tour at St. Ann’s Church.
This church can be reached by buses: 116, 122, 178, 180, 195,
503, N44 - get of at the bus stop: PL. ZAMKOWY 02, or by tram:
13, 26, 32 - tram stop: STARE MIASTO 04.
St. Ann’s Church - University Church. 68 Krakowskie Przedmieście.
Tel. 022 826 89 91. The church was built on the high banks of 
the Vistula in 1454. It has been destroyed and rebuilt several times so
it can be said that it is a masterpiece of many epochs and with its 16th
century belfry can be considered a mixture of many styles. The interior
of the building is in splendid and very beautifully restored Baroque. 
As you leave the church turn to your right towards the King
Zygmunt III Column. You can’t miss it really! 

Wycieczkę rozpoczynamy przy Kościele Św. Anny.
Dojazd autobusami z centrum: 116, 122, 178, 180, 195, 503, N44
- przystanek PL. ZAMKOWY 02, lub tramwajami jadącymi trasą
WZ: 13, 26, 32 - przystanek STARE MIASTO 04. 

Akademicki Kościół św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68.
Świątynia swym początkiem sięga 1454 r. Kilkukrotnie niszczona,
wraz z XVI-wieczną dzwonnicą, tworzy obecnie imponującą
mieszankę stylów. We wnętrzu panuje jednak barok ze swoim
przepychem i bogactwem wystroju, z najpełniej zachowanym
wyposażeniem spośród wszystkich warszawskich zabytków.
Z kościoła kierujemy się w prawo w kierunku Kolumny Zygmunta.

The Old Town is one of the most picturesque places in Warsaw
where most of the most important monuments can be found. 
In fact this area of Warsaw was reconstructed after its total
destruction by the Germans during World War Two. It is now on
the UNESCO World Heritage List. It is the heart and soul of Warsaw
and rebuilding the area can be said to represent the Polish peoples
will to remain unconquered and free.

Stare Miasto. Obecny wizerunek jest rekonstrukcją, gdyż po upadku
Powstania Warszawskiego 90% tego miejsca hitlerowcy zrównali
z ziemią. Wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO Stare Miasto jest prawdziwą wizytówką Warszawy.

The King Zygmunt III Column - dedicated to Zygmunt III Waza 
who made Warsaw the capital of Poland. This column is also 
the symbol of the city and the Polish nation. It was commissioned in 1644
by Władysław’s IV to commemorate his father’s achievements and
assure the memory of this popular King. During the Second World War
the column and all of the Old Town (Starówka) was destroyed. Some of
the original pieces of the column can be found next to the Royal Castle
(go over and touch them, it’s considered lucky). The King Zygmunt III
Column isa well known landmark. So it’s not surprising that many
Varsovians arrange a meeting, a rendezvous, „at 9, by the column”.
Kolumna Zygmunta - wystawiona została królowi Zygmuntowi III
Wazie w 1644 r. przez jego syna Władysława IV, dla wzmocnienia
własnego wizerunku jako monarchy o zasłużonych przodkach. 
Tak jak cała Starówka, Kolumna również została zniszczona
w czasie burzliwej historii Stolicy. Pozostałe części dawnej kolumny
ułożono z boku Zamku Królewskiego (można je dotknąć i obejrzeć!).

HISTORIC WARSAW - around the Old Town
WSPOMNIENIE STAREJ WARSZAWY - Stare Miasto i okolice

SSTT..   AANNNN’’SS  CCHHUURRCCHH
AAKKAADDEEMMIICCKK II   KKOOÂÂCCIIÓÓŁŁ  ÂÂWW..   AANNNNYY11

TTHHEE  KKIINNGG  ZZYYGGMMUUNNTT  IIII II   CCOOLLUUMMNN
KKOOLLUUMMNNAA  ZZYYGGMMUUNNTTAA22

18 z∏

17 z∏

32 z∏



The Royal Castle - 4 Plac Zamkowy. Tel. 022 355 51 70. Open: 
TUE-SAT 10.00-18.00, SUN 11.00-16.00. Admission 20 zł, reduced
13 zł. Guided tour for groups up to 25 people: 60 zł in Polish, 85 zł
in foreign language. Last entry one hour before the Castle is closed.
The architectural style and the construction of the Castle date from
the 17th and 18th century. The west wing of the castle is dominated
by the Zygmunt Tower with it’s famous clock. The castle was mined
and completely destroyed by the Germans after the Warsaw Uprising
(1944). The reconstruction under the post-war Communist regime
was done by voluntary work and private subscriptions from Poland
and abroad. It took fifty years and was officially completed in 1984.
From 3 May 1995 at 11.15 the so called Warsaw Heynal has been
played from the Castle clock tower. It is played three times to remind
us of three values: God Honour and Fatherland. The time it is played
is to remind us also of the first castle bombing of WWII (17 IX 1939)
when the clock hands stopped at 11.15. It stopped for dozens 
of years... Artefacts from prewar Warsaw are still being discovered
around the world and even today some are being returned to 
the Castle. Of great interest is the Senate Chamber where the
Constitution of 3rd May 1791 was declared. (The Polish Constitution
predates the French one). The Upper House were rooms for those
waiting for an audience with the King. Here visitors can admire the
paintings by Canaletto representing views of late18th century
Warsaw. These paintings were used as references in the
reconstruction of the Old Town of Warsaw. The Old Throne Room
and several luxuriously appointed private apartments are very
interesting as is the Conference Cabinet with its paintings of
European sovereigns who ruled during the reign of Stanisław
August. As you glide along, polishing the floors, you will see 
the Knight’s Room, the Marble Cabinet and the most splendid of all
- the Ballroom, a smaller version of the Hall of Mirrors. Reserve at
least two hours for this visit. It’s well worth it.

When you leave the Castle our tour continues along Świętojańska
Street, a narrow street, fronted by impressive tenement
buildings.This leads us from the Royal Castle to the Old Town
Square. Don’t worry, it’s not far.

Zamek Królewski - rezydencja królewska, Plac Zamkowy 4, tel. 022
355 51 70; otwarte: WT-SO 10.00-18.00, NIE 11.00-16.00. Bilety:
normalny 20 zł, ulgowy 13 zł. Zwiedzanie z przewodnikiem dla grup do
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25 osób: 60 zł po polsku, 85 zł w języku obcym. Ostatnia grupa jest
wpuszczana na godzinę przed zamknięciem. Obecny kształt budowli
nawiązuje do VII i VIII wieku. Nad zachodnim skrzydłem zamku króluje
Wieża Zygmuntowska z zegarem. Zamek został całkowicie zniszczony
po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 r. Jego rekonstrukcja
została oficjalnie zakończona w roku 1984, ale po dziś dzień
gromadzone są eksponaty z czasów przedwojennych. Od 3. maja
1995 roku, codziennie o 11.15, z wieży zamkowej grany jest 
Hejnał Warszawski. Trzykrotnie odgrywana melodia, podkreślająca
trzy wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna, upamiętnia pierwsze
bombardowanie, podczas którego wskazówki zegara zatrzymały się
na godzinie 11.15, aby ruszyć ponownie dopiero po kilkudziesięciu
latach. Na szczególną uwagę zasługują: Sala Senatu przypominająca
wystrojem wydarzenie uchwalenia Konstytucji 3. Maja, Przedpokój
Senatorski - poczekalnia dla umówionych na audiencje (z obrazami
Canaletta przedstawiającymi ówczesne śródmieście Stolicy), a także
Kaplica i Stara Sala Tronowa. Nie można ominąć innych, przepięknych
sal zamku jak: Sala Rycerska, Gabinet Marmurowy czy najbardziej
„wystawną” Salę Balową. Zarezerwuj 2-3 godziny!

Dalej podążamy ulicą Świętojańską, wąską uliczką z malowniczymi
kamienicami, ciągnącą się od Placu Zamkowego do Rynku
Starego Miasta.

Half way down Świętojańska Street, on your right, you will see the
red bricked facade of St. John’s Cathedral. It is one of the oldest
churches in Warsaw. Tel. 022 831 02 89. The Crypt. Open 10.00
-13.00 and 15.00-17.30. The International Festival of Organ Music
takes place here from June until September. Concerts every Sunday
at 16.00. This spacious building is in the Gothic style. The marriage
of Władysław IV (1632) was held here as well as the coronation 
of Stanisław Leszczyński and Stanisław Poniatowski. It was in this
building that the oath of the Constitution of the 3rd May 1791 was
sworn. The Cathedral Crypt contains the tombs of some of those
who played an important part in Polish history. Stanisław August
Poniatowski, Henryk Sienkiewicz, Gabriel Narutowicz, Ignacy
Paderewski. Reserve about half an hour for this visit.

We leave the cool interior of the Cathedral and proceed down
Świętojańska Street. Just before we enter the Square glance down
at the cobbles and you will see the UNESCO World Heritage seal.

TTHHEE  RROOYYAALL  CCAASSTTLLEE
ZZAAMMEEKK  KKRRÓÓLLEEWWSSKKII33
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W połowie ulicy Świętojańskiej po prawej stronie wyłania się
ceglasta fasada Katedry św. Jana, która obecnie pełni funkcję
archikatedry i jest jednym z najstarszych kościołów w Warszawie.
Tel. 022 831 02 89. Podziemia otwarte 10.00-13.00 i 15.00-17.30.
W każdą niedzielę o godz.16.00, od VII do IX odbywają się tu
koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej. Obszerna budowla nawiązuje stylem do gotyku
nadwiślańskiego. Tu odbył się ślub Władysława IV w 1632 roku, 
tu też koronowano Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława
Poniatowskiego oraz odbyło się zaprzysiężenie Konstytucji 3. Maja
- pierwszej konstytucji w Europie. W autentycznych podziemiach
znajdują się groby wielkich osobistości m.in. Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza czy
Ignacego Paderewskiego. Na uwagę zasługuje Kaplica-Mauzoleum
Prymasa Tysiąclecia. Zarezerwuj około 30 minut!

Dalej kierujemy się ulicą Świętojańską w prawo.

The Old Town Square. In the summer the Square is filled with street
cafes and you can sit under parasols sipping your favourite
beverage and admire the fine architecture around you. It is a busy
place with a constant movement of people. There are many very
good restaurants to be found here and many bars. For souvenir
shopping it is the ideal spot. There are galleries and museums to
visit and from here you can hire a horse drawn carriage to take you
round the Old Town. This is the most picturesque place in the
capital. In the middle of the market square there is a bronze statue
of the Mermaid of Warsaw - the emblem of the city. The market
square is divided into Each of the late Renaissance or Baroque
tenements in the Old Town have their own particular style and their
own history.

Rynek Starego Miasta. W kamienicach otaczających Rynek
znajdują się wykwintne restauracje, kawiarnie i kluby, a także
galerie i muzea. Plac na którym znajduje się rynek liczy 70 x 90
metrów, a od niedawna środek placu zdobi symbol miasta 
- Warszawska Syrenka. Rynek podzielono na cztery imienne strony
na cześć warszawskich działaczy oświeceniowych: stronę
Kołłątaja, Dekerta, Barssa i Zakrzewskiego.

The Historical Museum of Warsaw is situated opposite Świętojańska
Street, the street you entered the Square, remember? This visit is
necessary if you really want to know more about the city. Tel. 022
531 38 00. TUE, THU 11.00-18.00 WED, FRI 10.00-15.00 SAT,
SUN 10.30-16.30, MON nieczynne. Admission 6 zł, reduced 3 zł.
Free on Sunday. Closed on Monday. A film, English, French, German
versions, is shown which really should not be missed. You will come
out understanding Warsaw and Poland a little better. (SAT, SUN at
12.00 English version). The museum also has interesting exhibits
from different periods in the history of Warsaw. The film is not very
long but there can be queues in the summer. Reserve one hour here.

When you leave the museum, turn into Nowomiejska Street and
with the Square behind you go down to the Barbakan (Barbican).

Muzeum znajdujące się w lewym rogu Rynku ukazuje pełne dzieje
miasta, tak więc prawdziwe poznanie Warszawy nie będzie pełne bez
wizyty w tym właśnie muzeum. Tel. 022 531 38 00, otwarte: WT, CZ
11.00-18.00 ŚR, PT 10.00-15.00, SO, NIE 10.30-16.30. Bilet
normalny 6 zł, ulgowy 3 zł. NIE wstęp wolny. Tu odbywają się także
projekcje filmu o mieście (WT-SO). Zarezerwuj co najmniej godzinę!

Z muzeum skręcamy w prawo w Nowomiejską do Barbakanu.

TTHHEE  OOLLDD   TTOOWWNN   SSQQUUAARREE
RRYYNNEEKK  SSTTAARREEGGOO  MMIIAASSTTAA55
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The Barbican was constructed in 1548 as part of the 1200 m long
city wall defences. The soldiers have long gone and nowadays it’s
a place for painters and musicians. Inside the Barbican (May
-October) there is an interesting exhibition presenting old photos of
Warsaw and a reconstruction of the city walls and the defence
belfries that once stood here. You can compare the present city
layout, the one you know, with old photos and plans and try to
imagine how it would it look now if it had not been rebuilt after the
Old Town had been demolished by the Nazis. Adult ticket 2 zł,
reduced 1 zł. Open: MON-FRI 12.00-18.00, SAT-SUN 12.00-20.00

Go through the Barbican into Nowomiejska Street, which changes
very quickly to Freta Street. 

Dawniej pełniący strategiczną funkcję w systemie miejskich
murów obronnych, dziś przyciąga wielu malarzy wystawiających
swoje prace oraz muzyków umilających spacery po Starym
Mieście. Barbakan wraz z murami obronnymi został wybudowany
w 1548 roku, tworząc linię obronną na długości około 1200 m.
Wewnątrz murów barbakanu, od maja do października, otwarta jest
interesująca wystawa prezentująca historyczne zdjęcia Warszawy
oraz makiety murów obronnych i nieistniejących dziś baszt.
Porównując zdjęcia i stare plany z obecnym kształtem Starego
Miasta można wyobrazić sobie, jak przed wiekami wyglądał
barbakan oraz jak dziś wyglądałoby centrum Warszawy, gdyby nie
wojenne zniszczenia. Otwarte: PO-PT 12.00-18.00, SO-NIE 12.00
-20.00. Bilet normalny 2 zł, ulgowy 1 zł. Zarezerwuj około 30 minut.

Po przejściu przez bramę Barbakanu podążamy Nowomiejską i Freta.

Freta 16. The Maria Skłodowska-Curie Museum (Nobel Prize 1903
& 1911). Tel. 022 831 80 92. Open TUE 08.30-16.00, WED-FRI
09.30-16.00, SAT 10.00-16.00, SUN 10.00-15.00. Adult 8 zł.
Reduced 3 zł. A thirty minute visit will probably be quite sufficient
here to acquaint you with the life of this remarkable woman.

Out onto Freta Street again and with the Old Town behind you walk
down to the, yes you’ve guessed, The New Town and its Market
Square. Cross the square towards its left corner. Follow the street
that leads to the left. A little more than 100 m further you will see,
on your right, the red bricked belfry of The Church of Our Lady Mary.
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Docierając pod numer 16 przy Freta warto wstąpić do Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie, tel. 022 831 80 92; otwarte: WT 08.30-16.00,
ŚR-PT 09.30-16.00, SO 10.00-16.00, NIE 10.00-15.00. Bilet
normalny 8 zł, ulgowy 3 zł. Zarezerwuj około 30 minut! Muzeum
poświęcone jest życiu i pracy wybitnej kobiety, naukowca, znanej 
z odkrycia zjawiska promieniowania radioaktywnego.

Dalej podążamy ulicą Freta i skręcamy w prawo na plac Rynku
Nowego Miasta, przechodzimy w głąb do ulicy odchodzącej
w lewo od rynku i po przejściu ok.100 m, skręcamy w prawo 
do Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

The Church of Our Lady Mary is the parish church of the New Town.
It was founded by Prince Janusz and his wife Ann in 1409. The edifice
has been rebuilt many times. The belfry is in the Gothic style. 
The church is located in a picturesque and quiet area of the New Town.
Standing in front of it you can see the Vistula River and the so named
Kościuszko banks of the river. In the square there are outdoor theatre
performances and concerts which are organised locally.

Let us now go back to Koscielna Street. On your right we pass a
historical, 3 storey building which has just been renovated in the
characteristic XVIII palatial style and is today the prestigious and
luxury Le Regina hotel with its celebrated restaurant. Our route
now takes us back to The Maria Skłodowska-Curie Museum on
Freta. With the museum behind you walk up Długa Street (Long
Street, but it’s not far) to the crossroads with Miodowa Street.
Just before the crossroads there is a church on your left.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny jest kościołem
parafialnym dla Nowego Miasta. Został ufundowany przez Księcia
Janusza i jego żonę Annę w roku 1409. Jego wizerunek był
wielokrotnie zmieniany. Dziś ze strzelistą, charakterystyczną
dzwonnicą reprezentuje styl gotycki. Malownicze położenie
kościoła to okazja na chwilę odpoczynku na ławkach, skąd
rozpościera się panorama Wisły i Wybrzeża Kościuszkowskiego,
na którym latem odbywają się plenerowe imprezy oraz
okolicznościowe koncerty organizowane przez władze miasta.

Dotarcie do kolejnej atrakcji jest trochę skomplikowane. Wracamy
Kościelną, przy której mijamy po prawej stronie historyczny 

TTHHEE  MMAARR IIAA   SSKKŁŁOODDOOWWSSKKAA--CCUURRIIEE  MMUUSSEEUUMM
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3-piętrowy budynek, odrestaurowany w stylu charakterystycznym
dla XVIII-wiecznych pałaców, w którym znajduje się luksusowy
hotel Le Regina i znana w mieście, elegancka restauracja. Mijamy
Freta, ale nie dochodzimy do Barbakanu, tylko skręcamy w prawo
w Długą, aż do skrzyżowania z Miodową. Tuż przed skrzyżowaniem,
po lewej stronie, mijamy Kościół Garnizonowy (całość ok. 800 m)

We have now reached the Krasiński Square. Situated in a corner of
the square is the Warsaw Uprising Monument. This impressive
monument was created for the 45th anniversary of the Warsaw
Uprising. It was to commemorate the heroic (but doomed) uprising
against the Germans in the city. The uprising broke out on 1st
August 1944 and lasted 63 days. The German armed forces were
much stronger than the civilians of Warsaw and the fight was not
an equal one. The Russian army holding the eastern banks of the
Vistula did not come to the aid of the insurgents and as a
consequence some 200 000 Polish people died. This is
considered one of the most tragic and bloody episodes in Polish
history. The Polish communist authorities were strongly against
the raising of this monument and it was only towards the end of
the Russian occupation of Poland that it was finally erected.

Tak oto dotarliśmy do placu Krasińskich. Zwiedzanie rozpoczniemy
od Pomnika Powstania Warszawskiego, znajdującego się w jego
prawym rogu. Potężny pomnik przedstawiający grupy
powstańców w czasie walki, wzniesiono w 45 rocznicę Powstania
Warszawskiego. Powstanie wybuchło 1. sierpnia 1944 roku
i w nierównej walce z najeźdźcą trwało 63 dni. Zakończone klęską
i śmiercią 200 000 Polaków wpisało się w najkrwawsze
i najbardziej bolesne dzieje nowożytnej historii Polski i Warszawy.

TTHHEE  WWAARRSSAAWW  UUPPRRIISSIINNGG  MMOONNUUMMEENNTT
PPOOMMNN IIKK   PPOOWWSSTTAANNIIAA  WWAARRSSZZAAWWSSKK IIEEGGOO1100



The Krasińskich Palace (the Palace of the Republic) situated
opposite the Warsaw Uprising Monument was the residence of Jan
Krasiński. Today it is part of the Polish National Library. The Palace
is regarded as the most impressive Baroque building in the city. 
It was built between 1677-82 by the eminent Dutch architect
Tylman from Gameren. The numerous bas-reliefs on the Palace
facade are modelled on figures from Antiquity. The „greenish”
coloured modern building that surrounds part of the square is the
new The Supreme Court. Behind the Palace there is a quiet park.
You can take a break in your tour here and from under the shade
of the chestnut trees admire the park’s floral displays. This was
one of the first parks in Warsaw to be opened to the general public.

After a well deserved rest in the park go back to the Krasiński’s
Square and take Miodowa St. in the direction of St. Ann’s Church
and Krakowskie Przedmieście.

Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej), znajdujący się 
po przeciwległej stronie placu, był rezydencją Jana Krasińskiego 
- starosty warszawskiego. Obecnie we wnętrzu mieszczą się Zbiory
Specjalne Biblioteki Narodowej. Pałac jest określany mianem
najpiękniejszej budowli barokowej w mieście. Wzniesiony został
przez wybitnego architekta z Holandii - Tylmana z Gameren w latach
1677-1682. Liczne płaskorzeźby zdobiące pałac wzorowane są 
na dziełach antycznych. Wśród nich widnieje protoplasta rodu Marek
Waleriusz i herb Krasińskich - kruk. Polecamy spacer i odpoczynek
w parku znajdującym się za pałacem. Był to jeden z pierwszych
takich obiektów dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta, 
bez względu na ich przynależność stanową. Zielonkawy budynek
okalający plac od strony ulicy to niedawno wybudowana
nowoczesna siedziba Sądu Najwyższego.

Trasę naszą kontynuujemy ulicą Miodową odchodzącą w prawo 
od placu - z powrotem do Kościoła Św. Anny, w stronę
Krakowskiego Przedmieścia.
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Miodowa Street (Honey Street) is a busy street and because of the
number of well-appointed residences on the street it has also been
called Pałacowa Street (the street of Palaces). Number 24 
is the former Collegium Nobilium - a school created to teach the elite
of the Polish nation. The school introduced new methods of teaching
that were not popular during its time. Now it is the home of the
Theatrical Academy. Number 17 (on the right) is the residence 
of the Polish Primate, or as it is otherwise known, The Archbishop 
of Warsaw’s Palace. It was built in the 18th century. Next to the
Archbishop’s Palace is the Ministry of Health. Worth visiting is the
Capuchins’ Church which is just down from the Ministry of Health.
The chapel contains the heart of Jan III Sobieski, founder of the
church. Further along, pass the church, from the bridge, to your right,
you will be able to see the Monument of the Warsaw Heroes.

Straight ahead of us is St. Ann’s Church and the end of the first guided
tour. It’s most likely the end of the day as well and you have had your
fill of monuments and history and have been impressed by what you
have seen (we hope so anyway). Let’s start the second guided tour
tomorrow morning, after you’ve had a rest.

Ulica Miodowa jest wąską, ruchliwą ulicą nazywaną od XVIII wieku
ulicą Pałacową, gdyż jest skupiskiem zabytkowych, luksusowych
rezydencji. Pod numerem 24 (po lewej) mieści się dawne Collegium
Nobilium - pierwsza szkoła dla młodej elity rządzącej, o nowoczesnych
na owe czasy metodach nauczania. Obecnie znajduje się tu Akademia
Teatralna. Numer 17 (po prawej) to obecna rezydencja Prymasa Polski,
tak zwany Pałac Arcybiskupów Warszawskich wystawiony w XVIII
wieku. Pod numerem 16 (po prawej) znajduje się jedyny w Warszawie
kościół greko-katolicki. Obok siedziby Prymasa stoi Pałac Paca 
- Ministerstwo Zdrowia. Kolejna budowla to kościół Kapucynów, 
gdzie w kaplicy po prawej stronie ołtarza mieści się serce Jana III
Sobieskiego, fundatora kościoła. Dalej rozciąga się widok na pomnik
Bohaterów Warszawy, zwany pomnikiem Nike.

Tak docieramy do Kościoła Św. Anny, gdzie kończy się nasza trasa
- pierwsza propozycja bliskiego poznania się z Warszawą.
Najpewniej dzień dobiega końca, a masa pozytywnych (mamy
nadzieję) wrażeń wyczerpała Cię trochę. Proponujemy zatem, 
aby trasę nr 2 rozpocząć jutro rano, po odpoczynku. Spotkamy się
zatem ponownie z The Visitorem przy Kościele Św. Anny.

TTHHEE  KKRRAASSII¡¡SSKK IICCHH  PPAALLAACCEE
PPAAŁŁAACC  KKRRAASSII¡¡SSKKIICCHH1111 MMIIOODDOOWWAA  SS TTRREEEETT

UULLIICCAA  MMIIOODDOOWWAA1122
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The Museum of Science - Entry from Jerozolimskie Av. Open:
TUE-SUN 09.30-17.00. Admission 8 zł, reduced 5 zł. Reserve an
hour here as there is a lot of to see. The museum has a collection
of ’technical miracles’ from the past. Among them there is the
famous Enigma coding machine. This German invention was
cracked by Polish scientists. Take a look at ’the Glass Lady’, a
presentation of the body organs (additional charge 1,50 zł). Sit
down in the Planetarium and watch the stars and planets in the
Polish night sky. Presentations TUE-SAT 09.30, 11.30, 13.30,
15.30 SUN at 12.00, 14.00 and 16.00.
Muzeum Techniki - wejście od strony Al. Jerozolimskich, 
tel. 022 620 47 10. Otwarte: WT-NIE 09.30-17.00. Bilet normalny
8 zł, ulgowy 5 zł. Zarezerwuj około godziny! Muzeum prezentuje
bogate zbiory „cudów techniki” z różnych okresów historii. Można
tam m.in. obejrzeć słynną maszynę szyfrującą Enigma, a także
jedyny w Polsce egzemplarz „Szklanej Panienki” - modelu
pokazującego funkcjonowanie organizmu ludzkiego (dodatkowa
opłata 1,50 zł.) oraz planetarium (WT-SO 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, NIE 12.00, 14.00, 16.00).

The Viewing Point. It takes about 25 seconds in the lift to get up
to the 30th floor (wait another 5 secs. for your stomach to catch
up, and vice versa going down!). From here you have a splendid
view of Warsaw, the highest view in Poland even! Only
recommended in good weather and if its windy it can be VERY
cold. Cafe, shops and toilet facilities at the top. Tel. 022 656 74 28.
Open 09.00-20.00. Admission 20 zł, reduced 15 zł. Groups 10 zł.
It is also a popular spot for summer exhibitions. It depends on the
temperature but an hour or so would be quite sufficient. 
TIP! With a telephoto lense the Old Town can be picked out quite
nicely.
Punkt Widokowy - wjazd szybkobieżną windą na 30 piętro 
i widok na całe miasto w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, 
z najwyższego punktu widokowego, jest olbrzymią atrakcją nawet
dla mieszkańców Warszawy. Tel. 022 656 74 28. Wjazd 09.00
-20.00; bilet normalny 20 zł, ulgowy 15 zł, grupowy 10 zł. 
Znajduje się tu także kawiarnia oraz okolicznościowe ekspozycje.
Zarezerwuj około 45 minut! 

This building competes with the Warsaw Mermaid as the symbol
of Warsaw. It is the tallest „Polish” building in the capital - 234,5
metres high with the largest surface interior of any building in
Poland. It is mostly scorned by the Warsovians as it reminds
them of their almost forty five years of Russian occupation. 
It is also rather controversial in style. Some people regard 
it interesting, many consider it „junk” and the majority try to
ignore it. Several plans have been put forward to either remove
it or change it but all this costs money. So it remains, a sort of
landmark, however offensive to some. Now that what it actually
represents is slowly forgotten by the younger generation it has
become accepted and is used for concerts, exhibitions and as a
viewing point over Warsaw. Its distinctive shape is visible from
20 km, if not more, and is therefore handy as an orientation
point. There are three well known theatres in the Palace, 
the Dramatyczny, the Lalka and the Studio. It contains a modern
leisure centre, a swimming pool, disco, Casino. It also houses
Warsaw’s largest entertainment arena - the Sala Kongresowa,
once used for communist party meetings. Today the Sala hosts
many cultural events, the International Book Fair, the Warsaw
Jazz Jamboree, rock concerts, TT Warsaw - the International
Tourist Fair. 
The building was constructed between 1952-1955 and
presented to the Polish people as a gift from Stalin. A ’non
returnable’ gift of friendship, in fact a symbol of Russian

occupation. It is deceptively large, constructed from over 40
million bricks with a surface area of over 80 000 m3. It is slowly
being dwarfed by more modern but no less ugly skyscrapers
and will one day ’disappear’.

Pałac Kultury i Nauki - „największy” konkurent Syrenki 
do miana symbolu Warszawy, jest najwyższym budynkiem
Stolicy oraz Polski o wysokości 234,5 m. Jest przykładem
kontrowersyjnego stylu architektonicznego. Jedni uważają go 
za arcydzieło, dla innych jest „kiczem”, zaś dla młodych ludzi,
którzy nie bardzo pamiętają okoliczności jego powstania, 
jest przyjaznym i atrakcyjnym miejscem do zabawy i rozrywki. 
Dla przyjezdnych Pałac jest wyśmienitym punktem
orientacyjnym, widocznym niemal z każdej części miasta.
Mieści się w nim około 3200 pomieszczeń, z czego wiele z nich
to znane w całej Polsce teatry: Dramatyczny, Lalka, Studio. 
Tu też znajdują się olbrzymia Sala Kongresowa oraz miejsca
rozrywki: nowoczesny Multipleks, dyskoteka, basen, kasyno. 
To właśnie w Pałacu odbywają się cykliczne imprezy światowej
sławy np. Festiwal Jazz Jamboree czy Międzynarodowe Targi
Książki oraz Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warszawa.
Pałac Kultury i Nauki powstał w latach 1952-1955 jako
„podarunek od ZSRR bez możliwości odmowy”. Jest wybitnym
przykładem architektury socrealizmu. Objętość pałacu to
podobno 80 000 m3, do budowy zaś zużyto około 40 mln cegieł.
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10 XII - Gdynia, Teatr Muzyczny
11 XII - Gdynia, Teatr Muzyczny
12 XII - Warszawa, 

Sala Kongresowa
13 XII - Warszawa, 

Sala Kongresowa
15 XII - Kielce, KCK
16 XII - Kielce, KCK
20 XII - Zabrze, 

Dom Muzyki i Tańca
21 XII - Wrocław, 

Teatr Polski
22 XII - Wrocław, 

Teatr Polski
23 XII - Kraków, 

Auditorium Maximum UJ
13 XII - Warszawa, Sala Kongresowa, 

godz. 16.30 - „Jezioro Łabȩdzie”

HHAARRLLEEMM  GGOOSSPPEELL  CCHHOOIIRR
2 1 XII - Kraków, Auditorium Maximum UJ
22 XII - Toruń, Aula UMK
23 XII - Warszawa, Sala Kongresowa
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18 XII - Warszawa, 
Sala Kongresowa, 
godz. 19.00

19 XII - Warszawa, Sala Kongresowa
20 XII - Łódź, 

Wytwórnia 
Toya Studios

GGOORRAANN  BBRREEGGOOVVIICC
„Karmen (z happy end’em)”
27 XII - Warszawa, Sala Kongresowa
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We begin our second tour where we finished the first one at St.
Ann’s Church. This church can be reached by buses: 116, 122,
178, 180, 195, 503, N44 - get of at the bus stop: PL. ZAMKOWY
02, or by tram: 13, 23, 26, 32 - Tram stop: STARE MIASTO 04.

Let’s start the tour by walking down Miodowa Street away from St.
Ann’s Church. Turn left into Senatorska Street which leads us
straight to Theatre Square (about 500 m).

Theatre Square. On the right side of the square is the late - Baroque
Blanka Palace where in 1944 the Warsaw Uprising poet, Krzysztof
Kamil Baczyński was killed. Behind the Palace there is The
Jabłonowskich’s Palace. Before the war it functioned as a town-
hall. The building was completely destroyed and after the war it
was demolished. At the end of the 90’s the city reacquired the
building or what remained of it, the clock tower and facade. Today
in the place of a town- hall there is a banking centre. Go through
the gate, under the tower, to the 19th century tower basement and
the monument to K. K. Baczyński. The view at the rear of the
Palace may shock you, but you have to see it. The Grand Theatre,
designed by Corazzi, is an immense building in the classical style
situated opposite The Jabłonowskich’s Palace. The National Opera
and The National Theatre are housed here. The building was burnt
down three times and completely destroyed during the war. Today
it is considered one of the most interesting buildings in Warsaw.
The theatre stage is one of the largest in Europe and the auditorium
seats 1800 spectators. Unfortunately the interior, the spatial foyer
with its columns and magnificent mosaics can only be seen during
a performance. Theatre Square is overlooked on one side by the
Petrykus’ Apartment buildings (1821), and some highly
recommended restaurants and clubs.

To get to Piłsudski Square go down Wierzbowa Street along the
side of The Grand Theatre (about 200 m).

Trasę nr 2 rozpoczynamy w miejscu, w którym zakończyliśmy
poprzednią wędrówkę po Warszawie, czyli od Kościoła Świętej Anny.

Dojazd autobusami z centrum: 116, 122, 178, 180, 195, 503, N44
- przystanek PL. ZAMKOWY 02, lub tramwajami jadącymi trasą
WZ: 13, 26, 32 - przystanek STARE MIASTO 04. 

Wycieczkę rozpoczniemy od spaceru ulicą Miodową
pozostawiając za sobą Kościół Św. Anny. Skręcamy w lewo
w ulicę Senatorską, rzucając okiem w tył na okazale prezentującą
się klasycystyczną fasadę kościoła. Ulica Senatorska (ok. 500 m)
doprowadzi nas do placu Teatralnego. 

Plac Teatralny. Z prawej strony plac zamyka późnobarokowy Pałac
Blanka - miejsce, w którym w 1944 r. zginął poeta Powstania
Warszawskiego - Krzysztof Kamil Baczyński. Za pałacem wznosi się,
pełniący przed wojną funkcję ratusza, Pałac Jabłonowskich.
Doszczętnie zbombardowany budynek rozebrano po zakończeniu
wojny, zaś w jego miejscu utworzono przestronny plac, nad którym
górowała postać Nike. Pod koniec lat 90. Warszawa odzyskała
kolejny pałac, jednak z dawnego projektu zachowano jedynie fasadę
i wieżę zegarową. Warto przejść bramą pod wieżą, gdzie znajdują się
jej fundamenty z XIX wieku oraz tuż obok pomnik K.K. Baczyńskiego.
Ciekawym, może nawet trochę szokującym doznaniem może być
tylna część pałacu, ale to trzeba zobaczyć na własne oczy. Teatr
Wielki, projektu A. Corazziego, olbrzymi klasycystyczny gmach na
wprost Pałacu Jabłonowskich, jest siedzibą Opery Narodowej i Teatru
Narodowego. Scena opery jest jedną z największych w Europie,
widownia zaś może zmieścić ponad 1800 widzów. Piękne wnętrza
z kryształowymi żyrandolami, przestrzenne foyer z kolumnami
i imponującą mozaiką podłogową można oglądać tylko podczas
spektakli. Plac Teatralny zamyka Kamienica Petrykusa z roku 1821
z kilkoma cenionymi przez Warszawiaków restauracjami i klubami.

Do Placu Piłsudskiego dojdziemy ulicą Wierzbową, w lewo, wzdłuż
Teatru Wielkiego (ok. 200 m).

Piłsudski Square. During bank holidays there are military band
displays. The guards are changed at the Tomb of the Unknown
Soldier every hour. The Tomb is what is left of the Saxon Palace

A CITY OF LIVING HISTORY - around Krakowskie PrzedmieÊcie
MIASTO ˚YWEJ HISTORII - Krakowskie PrzedmieÊcie i okolice
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arcades built during the reign of August II. The Tomb was designed
by Stanisław Ostrowski in 1925. The ashes of an unknown Polish
soldier, who was killed fighting against the Russians were placed
here and ever since the Tomb has become one of Poland’s most
important national symbols. In remembrance official visiting
delegations place their wreaths on this spot to pay homage to the
soldiers lost in the war. Behind the Tomb is the beautiful Saxon
Garden - created in 1727, the first public park in Warsaw. A fountain
designed by Marconi with its sandstone sculptures laid out along the
paths can be seen here. Further into the park there is a small artificial
lake surrounded by willows. Overlooking this tranquil scene is a
picturesque, classical style building, the Westa temple.

We leave the gardens and walk in the direction of the Victoria
Hotel to the Zachęta Gallery which is to the right of the hotel.

It was here in 1922 that Gabriel Narutowicz, the President of
Poland, was assassinated. Today the building houses an important
art gallery where exhibitions of Polish and international artists can
be viewed. Every year the World Press Photo Exhibition is held
here. Open TUE-SUN 12.00-20.00. Adult tickets 10 zł, reduced 7
zł, THU free entry. Guided tour in foreign language 80 zł. Tel. 022
827 58 54. Reserve one hour for this tour of the Gallery.

We leave the square and go down Trębacka Street on the right side
of the Grand Theatre and finally reach Krakowskie Przedmieście.
(This street starts at the Old Town in front of the Castle and ends at
the Staszic’s Palace and the Kopernik monument).

Plac Piłsudskiego. W dni świąteczne odbywają się tu defilady
wojskowe, zaś co godzinę można przyjrzeć się zmianie warty przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. Sam Grób jest niewielką pozostałością
arkad po zbudowanym przez Augusta II Pałacu Saskim.
Zaprojektowany został w 1925 roku przez Stanisława Ostrowskiego
i od tego czasu, gdy złożone zostały w nim prochy Nieznanego
Żołnierza poległego pod Lwowem podczas walk z Sowietami, stał
się jednym z ważniejszych symboli narodowych. Za Grobem
rozciąga się wspaniały, Ogród Saski - od 1727 r. pierwszy publiczny
park Warszawy. Ciekawa fontanna zaprojektowana przez
Marconiego, cudem ocalała po bombardowaniu Starówki,
przepięknie komponuje się z dziesiątkami rzeźb ustawionych wzdłuż
ogrodowych alejek. W głębi ogrodu można odpocząć przy małym
stawie otoczonym wierzbami z górującą nad nim malowniczą,
klasycystyczną budowlą zwaną świątynią Westy.

Opuszczając ogród skierujmy się w stronę Hotelu Victoria, aby
dotrzeć do znajdującej się po prawej stronie Galerii Zachęta.

Otwarte od wtorku do niedzieli 12.00-20.00. Bilet normalny 10 zł,
ulgowy 7 zł, w czwartki bezpłatnie. Oprowadzanie grup w języku
polskim 60 zł, obcym 80 zł. Tel. 022 827 58 54. Eklektyczny
budynek z tympanonem z rzeźbami Otta był świadkiem zabójstwa
Prezydenta Polski Gabriela Narutowicza dokonanego przez
zamachowca w 1922 r. Obecnie warto zajrzeć i zapoznać się
z bieżącą propozycją galerii. Zarezerwuj 1 godzinę!

Plac opuszczamy ulicą Trębacką przylegającą do prawego boku
Teatru Wielkiego i dochodzimy nią do Krakowskiego Przedmieścia.
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Trębacka Street leads us to the Adam Mickiewicz Monument on
Krakowskie Przedmieście which was erected in 1898 to
commemorate the 100th anniversary of the birth of Poland’s
greatest poet.

The street leads us along Krakowskie Przedmieście to Staszic’s
Palace and Kopernik’s monument (the other way to the Old Town).

Ulica Trębacka prowadzi nas prosto do pomnika Adama
Mickiewicza. Otoczony misternym ogrodzeniem, odtworzony po
zniszczeniu podczas II wojny światowej, pomnik wystawiony
został Wieszczowi w setną rocznicę urodzin w 1898 r.

Dalej trasa nasza będzie prowadzić w głąb Krakowskiego
Przedmieścia aż do zamykającego ulicę Pałacu Staszica
z pomnikiem Kopernika (w przeciwnym kierunku do Starówki).

Krakowskie Przedmieście is one of the most historical streets in
Warsaw and just along from the Mickiewicz monument and the
church (you are going away from the Old Town) is the
Namiestnikowski Palace built in the second half of the 17th century.
It belonged to various Polish aristocratic families and is now the
Presidential Palace. (Hence all the police and guards you will notice).
In front of the Palace is an antique allegory of a warrior - a monument

TTHHEE  AADDAAMM  MMIICCKK IIEEWWIICCZZ  MMOONNUUMMEENNTT
PPOOMMNNIIKK  AADDAAMMAA  MMIICCKKIIEEWWIICCZZAA33
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of Prince Joseph Poniatowski by Thorvaldsen. The monument was
totally destroyed during the war. What we see today is a recast from
the mould in the Thorvaldsen museum in Copenhagen. Across from
the Namiestnikowski Palace is the Potoccy Family Palace whose
history dates back to the 17th century. A worthwhile visit is the
Kordegard gallery for its interesting exhibitions. Free entry. Open
TUE-SUN 11.00-19.00. Next to the Presidential Palace is the Bristol
Hotel considered one of the best hotels in Warsaw. It was designed
by Marconi in the 19th century and has had guests who included
Charles de Gaulle, Margaret Thatcher, (present during the hotel’s
reopening ceremony), and others with less political backgrounds
such as Tina Turner or Jose Carreras.

Along from the Bristol is the Visitants’ Church with its late Baroque facade.

The church is open to visitors and inside can be seen the church’s
unique altars, its relics, paintings, the ebony tabernacle from the
17th c. and the extraordinary pulpit. In front of the church is a statue
of the Primate of Poland - Cardinal Wyszyński. This bronze statue
was created by Warsaw sculptor Andrzej Renes. Krakowskie
Przedmieście continues and we pass an interesting gateway. This
is the entrance to Warsaw University. Take a stroll through its
grounds then visit the library which was founded in the mid 19th
century. Returning to the gateway we cross the street to the Church
of the Holy Cross (17th century). In front of this church and in
prominent view is the figure of Jesus Christ carrying his Cross. The
church is unique not only for its religious works of art but also
because the hearts of Frederic Chopin and Stanisław Reymont are
kept here. As you leave the church you will see on your right the
Kopernikus monument by the Danish sculptor, Thorvaldsen. Behind
the monument is the Staszic Palace (19th century) designed by
Corrazi. The building is lit at night and is quite impressive.

Krakowskie Przedmieście jest jedną z najpiękniejszych
historycznych ulic Warszawy. Po lewej stronie, tuż za pomnikiem
Mickiewicza, wyłania się Pałac Namiestnikowski wybudowany
w drugiej połowie XVII wieku. Ten klasycystyczny pałac
Radziwiłłów, wcześniej Koniecpolskich i Lubomirskich, dziś pełni
funkcję siedziby Prezydenta Rzeczpospolitej. Wejścia do pałacu,
poza żołnierzami strzegącymi bezpieczeństwa Prezydenta, broni
antyczna alegoria wojownika z mieczem - pomnik Księcia Józefa
Poniatowskiego dłuta Thorvaldsena.

Do pałacu przylega wspaniały budynek hotelu Bristol, który jest
najbardziej ekskluzywnym i chyba najdroższym hotelem w mieście.
Zaprojektowany przez Marconiego w końcu XIX wieku gościł
światowe sławy: Margaret Thatcher, która była mistrzem ceremonii
ponownego otwarcia hotelu, a także Tinę Turner czy Jose Carrerasa. 
Na wprost Pałacu Namiestnikowskiego mieści się Pałac
Potockich, którego historia sięga XVII wieku. Warto zajrzeć do
przyległej galerii Kordegarda, aby obejrzeć aktualną wystawę
sztuki. Wstęp wolny. Otwarte WT-NIE 11.00-19.00.

Podążając dalej wzdłuż ulicy mijamy po lewej stronie Kościół
Wizytek o wspaniałej późnobarokowej fasadzie.

Kościół często jest otwarty dla zwiedzających, a jego niewielkie
wnętrze warte jest wstąpienia dla znajdujących się w nim ołtarzy
z widocznymi relikwiami świętych, licznych obrazów i hebanowego
tabernakulum z XVII wieku oraz fascynującej ambony. Na placu
przykościelnym stoi pomnik Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Wyszyńskiego. Idąc dalej Krakowskim Przedmieściem, widzimy jak
ciąg budynków przerywa przepiękna brama, stanowiąca wejście na
teren Uniwersytetu Warszawskiego. Warto pospacerować po
uniwersyteckim dziedzińcu, na którym wyraźnie odcina się
charakterystyczny budynek XIX-wiecznej biblioteki. Wracając do ulicy,
przejdźmy na jej drugą stronę do XVII-wiecznego Kościoła Świętego
Krzyża, którego charakterystycznym symbolem jest stojąca na
schodach figura Chrystusa niosącego krzyż. Kościół jest wyjątkowym
miejscem i to nie tylko ze względu na znajdujące się w nim dzieła
sztuki sakralnej czy pozycję, jaką zajmuje w sercach warszawskich
chrześcijan. Spoczywa w nim bowiem serce Fryderyka Chopina oraz
polskiego Noblisty Stanisława Reymonta. Wychodząc z kościoła po
prawej stronie schodzimy prosto do pomnika Kopernika, który tak jak
pomnik Józefa Poniatowskiego został wykonany przez duńskiego
artystę Thorvaldsena. Budynek górujący nad pomnikiem to Pałac
Staszica, projektu Corazziego z XIX wieku.
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Nowy Świat (New World Street) is the most elegant, shopping
Street in Warsaw. Its commercial traditions date back to the 19th
century. Walking down to the Charles De Gaulle roundabout (away
from the Old Town) we pass many fine boutiques, antique shops
and very good restaurants. The Blikle Cafe at 33/35 Nowy Świat is
famous for its really delicious cakes and coffee. If you are in need
of some shopping try Chmielna Street. The prices there however
are much the same as in Nowy Świat.
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Nowy Świat continues to the Square of the Three Crosses beyond
the Charles de Gaulle roundabout. At the roundabout we turn left
and cross the street in front of the Financial Centre.

Nowy Świat jest najbardziej elegancką handlową ulicą miasta, a jej
kupieckie tradycje sięgają początków XIX w. Spacerując do Ronda de
Gaullea (w lewo) miniemy wiele ekskluzywnych salonów, sklepy
z antykami i restauracje. Pod numerem 33 i 35 znajdują się słynna
kawiarnia i cukiernia Bliklego - tak, to TE pączki i TEN Blikle! Jeśli
planujecie większe zakupy warto skręcić w prawo w ulicę Chmielną,
której kupcy z powodzeniem konkurują ofertą z Nowym Światem. 

Nowy Świat ciągnie się do Placu Trzech Krzyży, jednak my
skręcimy w lewo na rondzie de Gaullea przechodząc na drugą
stronę ulicy, tuż przed gmachem Centrum Finansowego.

Passing The Financial Centre on your right (or if you want the ’White
House’ - it used to be the Polish United Workers’ Party Headquarters
and is now the Stock Exchange!) we reach a rather large building - The
National Museum - and the end of our tour. If you are not too tired have
a look inside. The museum is highly recommended. A very large,
permanent exhibition of paintings and sculptures is worth seeing.
There is so much to see it might be better to spend a rainy day here,
that is if you are unlucky with the weather. Tel: 022 629 30 93. Open:
TUE-SUN 10.00-16.00. Temporary exhibitions: 17 zł. Reduced 10 zł.
You can spend two to three hours in the museum, quite easily.

Mijając Centrum Finansowe po prawej (jak kto woli budynek KC
lub „Biały Dom”) dotrzemy do Muzeum Narodowego, gdzie
kończy się trasa wycieczki. Informacja: tel. 022 629 30 93.
Otwarte: WT-NIE 10.00-16.00. Wystawy czasowe: bilet
normalny 17 zł, ulgowy 10 zł. Jeśli wystarczy Wam sił
zapraszamy do odwiedzenia wystaw muzealnych. Warto! Mieści
się tu między innymi „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki oraz
setki, jeśli nie tysiące obrazów i rzeźb słynnych artystów. Raz po
raz Muzeum zaskakuje czasowymi wystawami, których rosnący
z roku na rok poziom przyciąga tysiące przyjezdnych - tak więc
jako Jeden z Nich musisz odstać swoje w kolejce po bilety.
Zarezerwuj 2-3 godziny!
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Meeting place, the National Museum, where we finished Tour
number 2. The National Museum is on tram lines No: 7, 8, 9, 12,
22, 24. Tram stop: „Muzeum Narodowe 05” or by buses: 111,
117, 158, 303, 517, 521. Bus stop: „Muzeum Narodowe 01”.

The museum itself was described during our previous tour, No. 2.
However, it is worth remembering that the building is in the pre-
war, monumental architectural style (It is rather heavy!). To the left
of the Museum is the Poniatowski’s Bridge with its Neo-
Renaissance towers, and to the right is the Financial Centre
designed in the 60’s. (It used to be the headquarter of the Polish
United Workers’ Party). Here proud, high ranking officials of the
Polish Communist Party looked down onto the 1st May
processions. To this day there is a hidden entrance/exit from the
speaker’s tribune to the street below and underground corridors
run in the direction of The Palace of Culture and Science part of a
mysterious, subterraneous labyrinth!

Spotykamy się pod gmachem Muzeum Narodowego, czyli
miejsca, w którym zakończyliśmy naszą pieszą wędrówkę nr 2.
Dojazd z centrum: tramwajami 7, 8, 9, 12, 22, 24 przystanek
„MUZEUM NARODOWE 05”; autobusami 111, 117, 158, 303,
517, 521 przystanek „MUZEUM NARODOWE 01”.

Samo muzeum omówiliśmy podczas opisu poprzedniej trasy,
warto jednak nadmienić, że budynek nawiązuje do przedwojennej
architektury monumentalnej. Muzeum z lewej strony flankuje most
Poniatowskiego z neorenesansowymi wieżyczkami, zaś z prawej
budynek Centrum Finansowego oryginalnie zaprojektowany jako
siedziba Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Robotniczej
w latach 60-tych. Tutaj pierwsi sekretarze odbierali
pierwszomajowe pochody, a do dnia dzisiejszego zachowało się
w chodniku wyjście z podziemnego przejścia do trybuny
honorowej. Podziemne korytarze ciągną się daleko w kierunku
Pałacu Kultury tworząc nieodgadniony labirynt.

But we will stay above ground and go along to the Charles de
Gaulle roundabout then left onto Nowy Świat to the Square of Three
Crosses. In the centre of this trapezium-shaped square is the 19th
century St. Alexander’s Church. It resembles another rather more
well known building. The church was designed by Peter Aigner and
is in fact modelled on the Pantheon in Rome as evidenced by the
levelled dome and the vestibule columns. If you stand in the middle
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of the square (watch out for the cars!) you will see the stuccoed
interior with the figures of St. Peter and St. Paul and the Crucifixion
scene on the High altar. (Of course you could always go inside).
Near the church stands the figure of St. Jan Nepomucen and the
three columns with their three gold crosses. The name of the
square derives from this statue. The square was totally destroyed
during the war and was restored to its pre-war layout when it was
reconstructed. It is one of the few squares in Warsaw where the
Streets radiate from the centre.

We continue our route in the direction of Wiejska Street which
branches away from the Sheraton Hotel. On the right we pass the
statue of Wincenty Witos a man who throughout his life had been
actively engaged with the people in rural political parties.

Skręcając w lewo w ul. Nowy Świat otwiera się przed nami
perspektywa Placu Trzech Krzyży. Na środku trapezoidalnego placu
stoi kościół pod wezwaniem św. Aleksandra z początku XIX w.
Bryła świątyni projektu Piotra Aignera jest wzorowana na rzymskim
Panteonie, co podkreśla dobitnie spłaszczona kopuła oraz
przedsionki w formie klasycznych portyków. Naprzeciw kościoła
ustawiono figurę Św. Jana Nepomucena (czeskiego męczennika)
oraz trzy kolumny ze złotymi krzyżami, które zwyczajowo uważa się
za dawców nazwy placu. Niewiele pozostało jednak po pierwotnej,
przedwojennej zabudowie. Plac utrzymał jedynie swoją dawną
formę i jest jednym z kilku historycznych placów Warszawy, gdzie
ulice rozchodzą się promieniście. 

Kontynuując nasz spacer należy przejść w kierunku ulicy Wiejskiej
odchodzącej w lewym rogu placu od Hotelu Sheraton, mijając po
prawej pomnik Wincentego Witosa - działacza ruchu ludowego.

We are now walking down Wiejska Street. On our left a guarded
entry and a few meters along, the Seym and Senate with its
characteristic cone-shaped roof above the Assembly. This building
was erected between 1927-28. To our right is the recent, slender
construction of the monument to the Home Army.

Leaving the Seym we go along Piękna Street in the direction of
Ujazdowskie Av. We soon realise that we are in the most elegant
district of the city. This is the diplomatic quarter of Warsaw with
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its many Embassies and Consulates. They are surrounded by the
greens of the Ujazdowskie and Łazienkowski parks, which are
regarded as two of the most beautiful urban parks in Europe. We
have now reached Ujazdowskie Av. On the right hand side of the
crossroads we can see the American Embassy.

Idąc ulicą Wiejską po lewej stronie napotykamy na zachowane
rogatki miejskie - małe domki dla straży miejskiej. Kilka kroków
dalej widzimy budynek Sejmu i Senatu RP z charakterystycznym
stożkowym dachem Sali Posiedzeń. Sam kompleks został
wzniesiony w latach 1927-28 i zaskakuje swoją filigranową,
niewysoką zabudową. Po prawej zaś stronie wznosi się
stosunkowo niedawno postawiony, strzelisty pomnik Armii
Krajowej. Od budynku sejmu kierujemy się w prawo ulicą Piękną
w kierunku Al. Ujazdowskich. Znajdujemy się teraz w najbardziej
eleganckiej dzielnicy miasta, gdzie znajdują się liczne ambasady.
Skręcamy w lewo w Aleje Ujazdowskie. 

Down the left side of Al. Ujazdowskie we have the Ujazdowski
Park, a marvellous place for walks and repose. Two of the
attractions in the park are the Hess Balance (1912) and the Ignacy
Paderewski’s monument. Here we can find John Lennon Street
and Fryderyk Chopin Street. On our right, at the edges of the park,
stand former Palaces now grand Embassies. Walking through the
park we come across whispering fountains, strange sphinxes,
amphorae and other „exotic” creations.

We leave the park and go in the direction of the busy square at the
cross-roads where the city green belt was brutally pierced by the
Łazienkowska Route in the 80s. Standing on the viaduct over the
road we can see the Łazienkowski Bridge and the tower of the
Ujazdowski Palace - the next place of interest we are going to visit.
We cross the street and turn left and go into the park. Two
hundred metres later we arrive at our destination.

Idąc wzdłuż ulicy po lewej stronie trzymamy się Parku
Ujazdowskiego, uroczego miejsca na spacer i odpoczynek, którego
największą atrakcją jest waga Hessa z 1912 roku oraz pomnik
Ignacego Paderewskiego. Tutaj znajdują się również ulice Johna
Lenona i Fryderyka Chopina. Po prawej stronie parku mieszczą się
posesje ambasad, które zajęły pod swoje siedziby urocze pałacyki
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projektowane przez Corazziego, Hussa czy Marconiego. Podczas
wędrówki po parku oczy nasze cieszyć będą fontanny, sfinksy,
amfory oraz kopie słynnych dzieł sztuki m.in. Dawida Donatella. 

Wychodząc z parku kierujemy się dalej w stronę ruchliwego Placu na
Rozdrożu, gdzie pas zieleni został brutalnie przerwany przez Trasę
Łazienkowską pobudowaną w latach 80-tych. Z estakady nad trasą
widzimy wstążkę Mostu Łazienkowskiego oraz wieżę Zamku
Ujazdowskiego, który jest kolejnym celem na trasie naszej wycieczki.
Aby tam dotrzeć, po przejściu na drugą stronę ulicy, skręcamy w lewo
i zagłebiając się w park, po około 200 metrach docieramy do celu.

The Ujazdowski Castle was built by Polish Kings Zygmunt III Waza,
August Mocny and Stanisław Poniatowski. This was the site the
Mazovian Princes chose long before the Royal Castle was built. The
Palace is now the Centre for Modern Art. Tel. 022 628 12 71. Open:
TUE-THU, SUN 11.00-19.00. FRI 11.00-21.00. MON closed.
Admission 12 zł, reduced 6 zł. Thursday admission is free. About 1
hour will get you round the Palace. It’s a quiet, out of the way spot.

Going back towards Al. Ujazdowskie you will notice, on the left
side, the steep, picturesque, 19th century Agrykola Street. The gas
lamps on this street are still lit by hand at dusk. Going down the
street we find ourselves on the bridge over the canal that crosses
the Royal Łazienki. (Łazienki Królewskie).

Zamek Ujazdowski pierwotnie został zbudowany jako siedziba
książąt mazowieckich na skraju Skarpy Wiślanej. Licznym
przebudowom poddawali zamek kolejni królowie: Zygmunt III Waza,
Władysław IV, August Mocny oraz Stanisław August Poniatowski.
To tutaj jednak powstała pierwotna siedziba książąt mazowieckich
oraz osada Jazdów, na długo przed wybudowaniem Zamku
Królewskiego na Starym Mieście. Na uwagę zasługuje widok z tyłu
budynku na kanał tworzący oś widokową, pobudowany
w starorzeczu Wisły. Obecnie w zamku znajduje się Centrum Sztuki
Współczesnej, tel. 022 628 12 71. Otwarte WT-CZW, NIE
11.00-19.00, PT 11.00-21.00, PON zamknięte. Bilet normalny 12 zł,
ulgowy 6 zł, w czwartek wstęp wolny. Zarezerwuj około godziny!

Cofając się z lekka w kierunku Al. Ujazdowskich napotykamy po
lewej stronie malowniczą, pełną dziewiętnastowiecznej atmosfery,

stromo schodzącą w dół ulicę Agrykola. W dwóch rzędach stoją
oryginalne, gazowe latarnie onegdaj zapalane przez latarników
o zmierzchu. Schodząc tak w dół niepostrzeżenie wchodzimy na
mostek nad kanałem przecinającym Królewskie Łazienki.

To the right there is a good view of the Palace on the Water, and on
the left, the sculpture of King Jan III Sobieski (who commanded the
Polish forces at the relief of Vienna in 1683). Behind the bridge, on
the right is the north - east gate that leads to the Royal Łazienki park.
This 76 hectare park is regarded as one of the most impressive
garden complexes in Europe. It is 18th century in style and was
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further transformed by King Stanisław August Poniatowski who had
the baths rebuilt in a more classic form and from which the park took
its name. Here, far from the hubbub of the city, you can have a rest,
drink coffee, eat ice cream and listen to the bird song. Give yourself
a few minutes (or more) then go through the gate at the end of the
path towards the baroque Myślewicki Palace (designed by Dominick
Merlini). On your right is the Military College where the 1830
November Uprising broke out. It is now the Museum of Hunting. The
next building you will see in the park is the picturesque On Water
Palace. Open TUE-SUN 09.00-16.00. Admission 11 zł, reduced 8 zł.
Some time should be spent in the Palace viewing the interiors. You
will discover the history of this remarkable edifice either by listening
to a guide or from the information notices in each of the rooms. From
the Palace island there is a splendid view over the artificial lake to the
amphitheatre. This open air theatre was designed by Dominick Merlini
in 1786 and the sculptures of celebrated poets and philosophers are
by A. Le Brun. Special attention should be paid to the New Orangerie
in which there is an excellent restaurant and the Belweder - the former
Presidential residence. To reach the Belweder go up the stairway next
to Diana’s Temple or along the main avenue to the front of the
Residence. President Lech Walesa, moved the Presidential residence
to Krakowskie Przedmieście and The Belweder now functions as a
place where heads of state and guests of the President can find some
privacy during official visits. The Józef Piłsudski Museum (open
occasionally), the Marshal lived here, is also housed in the Belweder.
There is a statue to the Marshall next to the entry to the Belweder.

Leaving the Belweder return in the direction of the park along Al.
Ujazdowskie.

Po prawej przepiękny widok na Pałac na Wodzie, a po lewej rzeźba
Króla Jana III Sobieskiego (dowodzącego odsieczą wiedeńską w 1683
roku). Za mostem, po prawej znajduje się brama północno-wschodnia,
którą wejdziemy do 76-hektarowego parku. Łazienki Królewskie są
jednym z najpiękniejszych kompleksów ogrodowych w Europie.
Powstały na bazie XVIII-wiecznego parku, któremu ostateczny kształt
nadał król Stanisław August Poniatowski - przebudowując starą łaźnię
w stylu klasycystycznym, od której park wziął swoją nazwę. Tutaj
można odpocząć, wypić kawę, zjeść lody, posłuchać śpiewu ptaków.
Tuż za bramą, aleję zamyka barokowy Pałac Myślewicki projektu
Dominika Merliniego, który urzeka doskonałymi proporcjami. Po prawej
budynek Podchorążówki, gdzie w roku 1830 rozpoczęło się Powstanie
Listopadowe. Mieści się tu Muzeum Wychodźctwa Polskiego.
Kolejnym i najpiękniejszym budynkiem Łazienek jest Pałac na Wodzie.
Otwarty WT-NIE 09.00-16.00. Bilet normalny 11 zł, ulgowy 8 zł. Warto
poświęcić kilka minut na zwiedzenie uroczych wnętrz, gdzie
przewodnik lub tablice informacyjne opowiedzą o historii tego
niepowtarzalnego miejsca. Z pałacowej wysepki rozpościera się widok
na sztuczne jezioro oraz amfiteatr. Teatr na wolnym powietrzu został
zaprojektowany w 1786 roku przez Merliniego, a rzeźby słynnych
poetów i myślicieli wykonał A. Le Brun. Na zainteresowanie zasługuje
również Nowa Oranżeria, w której mieści się ekskluzywna restauracja
oraz, wznoszący się na skarpie, Belweder. Aby do niego dojść musimy
wspiąć się stromymi schodkami koło Świątyni Diany lub obejść
łagodnym trawersem od strony głównej alei. Chcąc zobaczyć fronton
Belwederu - byłej siedziby Prezydentów RP - należy na chwilę opuścić
park bramą południowo-zachodnią (od strony Alei Róż) i skręcić
w lewo. Belweder swój obecny wygląd, zaznaczony wyniosłym
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portykiem, zawdzięcza przebudowie w 1822 roku wg projektu Jakuba
Kubickiego, wykonanego na zlecenie Wielkiego Księcia Konstantego.
Gmach, jako siedziba Prezydenta RP, stał się na wiele lat symbolem
Państwa Polskiego. Po przeniesieniu siedziby, przez Lecha Wałęsę, na
Krakowskie Przedmieście, Belweder pełni funkcje reprezentacyjne,
gdzie koronowane głowy oraz prezydenci państw znajdują odrobinę
prywatności podczas oficjalnych wizyt. Tutaj mieści się również
Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego (otwarte sporadycznie), który
zamieszkiwał w Belwederze aż do kresu swoich dni.

Opusz cza my Bel we der co fa jąc się w kie run ku Par ku Ła zien kow skie go
idąc po za ogro dze niem wzdłuż Al. Ujaz dow skich.

On the left side are the buildings which house the offices of
Poland’s Prime Minister. On the front of the building is the
inscription: „Honour and Fatherland” The complete motto, „God,
Honour and Fatherland”, was the motto of Polish and European
knights. Today the shortened form has lost its original significance. 

Po lewej stronie widzimy gmach Rady Ministrów z siedzibą
premiera RP. We frontonie budynku na białej, marmurowej tablicy
widnieje napis „Honor i Ojczyzna”.

TTHHEE  OOFFFFIICCEESS  OOFF  PPOOLLAANNDD ’’SS  PPRRIIMMEE  MMIINNIISSTTEERR
GGMMAACCHH  RRAADDYY  MMIINNIISSTTRRÓÓWW77
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We continue in the direction of the square at the crossroads. To
our right in the park is one of Poland’s most famous monuments
dedicated to Frederic Chopin. It was designed by Wacław
Szymanowski. Concerts, performed by famous pianists, playing
the music of Chopin, are given here at noon, Sunday only, during
the summer months. Admission is free. (Visitors to the park are
asked to respect the character of the occasion).

Once again we enter the Łazienki Palace grounds through the gate
opposite the Chopin monument. We continue our route along the
path. We don’t go as far as the north-west gate and observatory
but turn right after about 100 m.

Idziemy w kierunku placu na Rozdrożu. Po prawej wzrok przykuwa
jeden z najsłynniejszych pomników w Polsce. W ogrodzie różanym,
nad sadzawką, przysiadł Fryderyk Chopin dłuta Wacława
Szymanowskiego. W letnie niedziele, w południe, odbywają się tu
koncerty chopinowskie w wykonaniu znanych pianistów. Wstęp jest
bezpłatny, wymagane jest tylko uszanowanie ciszy podczas koncertu. 

Znowu wchodzimy do Parku Łazienkowskiego przez bramę vis
a vis pomnika Chopina idąc alejką wzdłuż parkanu. Nie dochodząc
do bramy północno-zachodniej oraz obserwatorium skręcamy
w prawo i schodzimy w dół ok. 100 metrów.

On your left now is the Old Orangerie designed by Merlini, 1786-
1788. The garden contains many busts of Roman Emperors. Inside
the building is the Gallery of Polish Sculpture and the Stanisławowski
Theatre which for Polish people is as important as „The Globe” is for
the English. A half an hour visits should be adequate here.

Let’s continue our trip in the direction of the former rotunda water
reservoir. Here we go right, in the direction of the 19th century
astronomical observatory. Leaving the park we turn right towards
the entrance to the Botanical Gardens.

Po lewej Stara Pomarańczarnia projektu Merliniego z lat 1786-1788.
Na uwagę zasługuje wysunięty ogród w formie tarasu z licznymi
popiersiami rzymskich cezarów. Wewnątrz budynku znajduje się
Galeria Rzeźby Polskiej oraz Teatr Stanisławowski, który dla Polaków
jest tym co „The Globe” dla Anglików. Zarezerwuj około 0,5 godziny!

TTHHEE  OOLLDD   OORRAANNGGEERRIIEE
SSTTAARRAA   PPOOMMAARRAA¡¡CCZZAARRNNIIAA99



Idziemy w kierunku dawnej komory wodnej w kształcie rotundy,
wspinając się w prawo w stronę widzianego wcześniej
XIX-wiecznego obserwatorium astronomicznego. Wychodząc
z parku skręcamy w prawo do wejścia do Ogrodu Botanicznego.

The Botanical Garden were designed and laid out in the 18th
century and covers an area of over 4 hectares. Open 10.00-18.00
(ticket offices till 17.00).
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If you are still with us and have followed all our tours -
CONGRATULATIONS! We hope you remember some of what you saw
and read about. You are now a well informed guest in our city, possibly
more acquainted with the city than some of its citizens! It has been a
pleasure showing you around. Enjoy your stay and see you again.

A Parting Tip - relax a while in the Botanical Gardens then go up to
the square at the cross-roads where you will find public transport
that will take you either to the Old Town Market Square or the
Palace in Wilanów.

Ogród Botaniczny zaprojektowano już w XVIII wieku. Kompleks
o powierzchni ponad 4 ha fascynuje ilością prezentowanych gatunków
drzew,  krzewów i kwiatów. Otwarty 10.00-18.00 (kasy do 17.00).

Kończy się nasza propozycja wycieczek po Warszawie. Jeśli
wytrwaliście do końca, nie opuszczając żadnej z propozycji 
- GRATULACJE! Zapamiętajcie choć część informacji,
a zapewniamy, że będziecie wiedzieć o Warszawie więcej, niż jej
przeciętny mieszkaniec, bo jak to mówią: cudze chwalicie - swego
nie znacie! Dziękujemy!

Po zasłużonym odpoczynku w ogrodzie proponujemy, abyście
udali się w kierunku Placu na Rozdrożu, gdzie znajdziemy dogodną
komunikację w kierunku Starego Miasta lub Pałacu w Wilanowie.

2

1

3

4

6

7

5

8

Trasa ¸azienkow
ska

Plac Na Rozdro˝u Al. Ujazdowskie
Belwederska

P
od

ch
or

à˝
yc

h

ROYAL ŁAZIENKI PARK
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

1. Stara Pomarańczarnia / Old Orangerie 
2. Ogród Botaniczny / Botanical Garden
3. Pomnik Chopina / Frideric Chopin Monument
4. Belweder / Belweder

5. Pałac na Wodzie / Palace on the Water
6. Restauracja Belvedere / Belvedere Restaurant
7. Amfiteatr / Amphitheatre
8. Pałac Myślewicki / Myślewicki Palace

TTHHEE  BBOOTTAANNIICCAALL  GGAARRDDEENN
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Richard Bona, Steve Gadd, Sylvain Luc. Trio tour. Po raz pierwszy razem w Polsce!
2200 .. 00 11 .. 22000099  ,,   WWaa rrss zzaa wwaa ,,   PPaa ll ll aadd ii uumm

Wielki multiinstrumentalista Richard Bona, legendarny perkusista Steve Gadd oraz francuski gitarzysta, Sylvain Luc wystàpià w styczniu na dwóch koncertach w Polsce.  O tym, ˝e najnowsze przedsi´wzi´cie
muzyczne Bony nale˝y do wyjàtkowych Êwiadczy wiele. Warto zwróciç uwag´ na udział w nim niezwykle cenionego na całym Êwiecie rockowego perkusisty, Steva Gadda. PodkreÊliç natomiast trzeba, 
˝e Trio Tour to projekt wyłàcznie koncertowy, który zmaterializuje si´ jednorazowo, podczas styczniowo-lutowego europejskiego tournee (2009). Zawiedzeni tym b´dà zapewne fani Richarda Bony, 
gdy˝ nie uka˝e si´ ˝adne wydawnictwa upami´tniajàce współprac´ Bony, Gadda i Luca. 

BB ii ll ee tt yy   zz nnaa jj dduu jj àà   ss ii ´́   ww   ss pp rrzz ee ddaa ˝̋ yy   zz aarr óówwnnoo   ii nn tt eerr nnee tt oowwee jj   jj aakk   ii   bb ee zzpp oo ÊÊ rree ddnn ii ee jj   oo dd   ddnn ii aa   00 11 .. 11 22 .. 22000088 ..
II nn ff oorrmmaa cc jj aa   ii   rr ee zz ee rrwwaa cc jj aa ::   ++4488  2222   442255   33 77   4477   
Organizator: New Music Art Production
Jeszcze wi´cej na: www.newmusicart.pl

Boy George! W Polsce po raz pierwszy!
CCll uubb   CCAA PP II TTOOLL ,,   1100   ss tt yy cczz nn ii aa   22000099 ,,   gg ooddzz ..   22 11 .. 0000
"Sex? O nie, wol´ fili˝ank´ herbaty" - wymigiwał si´ w latach 80. DziÊ Boy George flirtuje 
w wywiadach z rozmówcami-m´˝czyznami, ˝artuje w swoim cotygodniowym felietonie w "Sunday
Express", zajmuje sie dj'owaniem, pisze musicale i muzyk´ filmowà, a jako model uczestniczy 
w pokazach Armaniego. Barwne ciuszki zamienił na ekstrawaganckie garnitury i Êwietne kapelusze
Philipa Tracy'ego. Tylko z makija˝u nie zrezygnował. Twierdzi, ˝e z wymalowanà twarzà jest
bardziej magiczny.

To niewiarygodne, ˝e Boy George nigdy jeszcze do Polski nie dotarł. 
Trudno w to uwierzyç tym bardziej, ˝e  jego zazwyczaj wybredni przyjaciele, tacy jak George Michael,
Antony Hogarty czy nawet członkowie grupy Queen od dawna majà to ju˝ za sobà. O tym, ̋ e w Polsce
oczekuje Go spore grono wielbicieli nie trzeba nikogo przekonywaç, podobnie zresztà jak o tym, 
˝e Boy George w roli dja poradzi sobie z wybrednà warszawskà publicznoÊcià. Wyst´p odb´dzie si´ 
w Teatrze CAPITOL, przy ulicy  Marszałkowskiej 115, miejscu nieprzypadkowo na te okazje wybranym. 

II nn ffoo rrmmaacc jj aa   ii   rr eezz ee rrwwaacc jj aa ::   ++4488  2222   442255   33 77   44 77   
Organizator: New Music Art Production
Jeszcze wi´cej na: www.newmusicart.pl
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1 DYREKCJA, DZ. DYDAKTYCZNY,
FUNDACJA „PANDA”

4 MA¸PIARNIA

6 S¸ONIARNIA

7 WYBIEG AUSTRALIJSKI 

8 DU˚Y STAW

9 WYBIEG NOSORO˚CÓW

10 FONTANNA

11 „BAÂNIOWE ZOO”

12 „CHATA POD STRZECHÑ

13 HERPETARIUM

15 BEZKR¢GOWCE

16 OÂRODEK GOSPODARCZY

WEJÂCIE

P
BUS

PARKING
DLA AUTOKARÓW 

PUNKTY GASTRONOMICZNE

WC TOALETY

PUNKT POCZTOWY

14 ˚YRAFIARNIA

5 PTASZARNIA, PTASI AZYL

2 PAPUGI

3 AKWARIUM

Ponad 5 tysięcy zwierząt (blisko 500 gatunków)
• 31 gatunków objętych programem ratowania
• Najnowocześniejsza słoniarnia w Europie
• Baśniowe ZOO - raj dla dzieci
• Herpetarium, ptaszarnia, insektarium
• 40 ha pięknego parku z cennymi drzewami 

oraz wypielęgnowaną roślinnością
• Nowonarodzeni mieszkańcy: samiczka wielbłąda dwugarbnego,

lama, tamaryna czerwonobrzucha
• 6 młodych gepardów urodzonych w kwietniu 2005 r.
• Miejsca na piknik
• Bogata oferta dydaktyczna dla dzieci i młodzieży: 

lekcje, wykłady, prelekcje, warsztaty
• Bary, restauracje, sklepy

Godziny otwarcia: Kasa: 09.00-18.30, Ogród: 09.00-19.30
Ceny biletów: normalny: 14 zł, ulgowy: 8 zł, roczny: 60 zł.
Dzieci do lat 3 - wstęp wolny. Emeryci i renciści: wtorki wstęp wolny

Dojazd: Od strony Pl. Bankowego (metro: RATUSZ) 
oraz Al. Solidarności - przystanek: PARK PRASKI; autobusy: 125,
160, 170, 190, 307, 512; tramwaje: 13, 23, 26, 32.
Od strony ul. Jagiellońskiej - przystanek: RATUSZOWA ZOO;
autobusy: 100 (okresowy); tramwaje: 6, 21, 43.

Over 5 thousand animals (nearly 500 species)
• 31 species under rescue programme
• The most modern Elephant House in Europe
• Fabulous ZOO - a paradise for children
• Reptile House and Aviary
• 40 ha of beautiful park land with valuable trees 

and well maintained green areas and shrubbery
• New born residents: a female bactrian camel, a llama 

and a red-bellied tamarind (a kind of monkey)
• 6 young cheetahs born in April 2005
• Places for picnics
• Rich educational program: school lessons, lectures 

for students, activities for children
• Bars, restaurants, shops

Opening hours: Ticket office 09.00-18.30, Garden 09.00-19.30
Tickets prices: admission: 14 zł, reduced: 8 zł, Ticket valid 
for one year: 60 zł. Children up to 3 years old - free entry. 
Retired persons and pensioners: Tuesdays free entry

How to get there: From Bankowy Sq. (underground: RATUSZ)
and Solidarności Ave. - TRAM&BUS STOP: PARK PRASKI;
Buses: 125, 160, 170, 190, 307, 512; Trams: 13, 23, 26, 32.
From Jagiellońska St.- TRAM&BUS STOP: RATUSZOWA ZOO;
buses: 100 (season); trams: 6, 21, 43.

Did you know that the guide The Visitor 
is looking after a female bactrian camel called Helga?

Czy wiesz ˝e... przewodnik The Visitor opiekuje si´ wielb∏àdzicà Helgà?
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The San Lorenzo Restaurant once again surprises us with its exquisite
and simple Italian cuisine. Therefore it is no wonder that in October 
it was granted the prize of, ‘The Best Italian Cuisine’, by Insider
magazine.
The quality of the San Lorenzo menu is evident just by looking at
the guests that visit the restaurant frequently. Here you will meet
the former president of Poland, Mr. Aleksander Kwasniewski. 
If that is not enough you can ask for an opinion from Clancy Sigal,
Roman Polanski or Garou who during his visit to Warsaw dined in
San Lorenzo. The extraordinary cuisine was also praised by Santo
Versace. 
Planned with taste the open space of the restaurant, connected 
by stairs between the two levels, can host up to 300 guests. 
The restaurant is divided into two areas with separate menus. 
The ground floor has a bar where you are offered excellent drinks 
and wines as well as a simple lunch or informal dinner menu. On the
first floor there is a elegant restaurant where an excellent Italian menu
is offered accompanied by aromatic espresso and sophisticated Italian
wines. Business banquets can be arranged here. These are always
unforgettable and special events long to remember.
Italian Chef, Luca Dolfi is the guardian of traditional, genuine Italian
recipes. He creates dishes that surprise his guests with ingredients
specially selected, combining taste and colour.
Today’s autumn-winter season brings three new flavour themes to the
menu. One is the distinct ARTICHOKES on the menu with a succulent
tagliata of beef sirloin. The second, the variety of dishes scented with
WHITE TRUFFLES: Carpaccio marinated in herbs served with seasonal
pesto or excellent grilled beef sirloin with Pecorino cream cheese
sauce. The third group are Mediterranean dishes of fish and seafood:
shrimps with cannelloni and aromatic olive oil or meat: rabbit
medallions served on pearl grits with radicchio cooked in red wine. 
When we talk of Italian cuisine we must mention Italian wines,
something San Lorenzo is proud of. The Chef recommends white
Sovente or Colomba Platino and with meat dishes red Tinorso. 
It is worth mentioning that all the wines are stored in an impressive
enoteca.
Christmas and New Year time is a special time for aficionados of the
simpler, good things in life who want to visit San Lorenzo. Today 
the restaurant is decorated in the spirit of Christmas with ornaments,
gold and muslin decorations. In this elegant, truly Milanese style, 
you will find Polish Christmas accents. The Krakow Christmas crib,
surrounded by the scent of gingerbread and aromatic Polish apples,
stands in the restaurant. 

San Lorenzo welcomes guests every day from 12.00 until the last guest
leaves. 36 John Paul II Avenue, tel. 022 652 16 16.
www.sanlorenzo.pl. 

Restauracja San Lorenzo kolejny raz zaskakuje wykwintnoÊcià 
i prostotà włoskiej kuchni. Nie jest wi´c niespodziankà, ˝e restauracja
została wyró˝niona w paêdzierniku przez magazyn Insider jako
„Najlepsza Kuchnia Włoska”. 
JakoÊç menu oferowanego w San Lorenzo najlepiej potwierdziç mogà
znamienici goÊcie, którzy cz´sto odwiedzajà restauracj´. Spotkaç tu
mo˝na byłego prezydenta Pana Aleksandra KwaÊniewskiego, a jeÊli to
nie wystarczy o opini´ mo˝na spytaç Clancy Sigal, Romana Polaƒskiego
czy samego Garou (Pierre Garand), który podczas wizyty w Warszawie
odwiedził San Lorenzo. Kunszt i wystrój kuchni chwalił tak˝e sam
Santo Versace. 
Urzàdzona ze smakiem otwarta przestrzeƒ połàczona schodami mo˝e
goÊciç nawet 300 osób. Restauracja podzielona jest na dwie strefy 
z odr´bnym menu. Na parterze znajduje si´ bar, który poza
znakomitymi winami i drinkami oferuje menu idealne szybki lunch 
czy niezobowiàzujàcà kolacj´. Na pi´trze zaÊ znajduje si´ gustownie
urzàdzona restauracja, gdzie serwuje si´ wykwintne dania kuchni
włoskiej w towarzystwie aromatycznego espresso i wyrafinowanych
włoskich win. Tutaj tak˝e organizowane sà biznesowe bankiety oraz
kameralne, niezapomniane i wyjàtkowe spotkania.
Na stra˝y włoskich przepisów stoi włoski mistrz kuchni Luca Dolfi.
Wyczarowuje on potrawy, które zaskakujà doborem komponentów,
zestawianiem smaków i kolorów.
Obecny jesienno-zimowy sezon przynosi ze sobà trzy nowe nuty
tematyczne w menu. Pierwsza z nich to wyraziste KARCZOCHY:
soczysta tagliata z pol´dwicy wołowej. Druga to dania aromatyzowane
BIAŁYMI TRUFLAMI: carpaccio marynowane w ziołach podawane 
z sezonowym pesto lub obł´dna w smaku pol´dwica wołowà z rusztu 
z kremem z sera pecorino. Trzecia grupa menu zawiera
Êródziemnomorskie potrawy z owoców morza i ryb - krewetki 
z cannelloni i aromatycznà oliwà oraz mi´s np. medaliony z królika
podawane na kaszy perłowej z radicchio duszone w czerwonym winie.
Je˝eli włoska kuchnia to wyłàcznie włoskie wina, których w San
Lorenzo nie brakuje. Szef kuchni poleca białe wino Sovente, Colomba
Platino a do potraw mi´snych czerwone Tinorso. Warto wspomnieç, 
˝e te jak i pozostałe wina przechowywane sà zachwycajàcej bogatym
asortymentem enotece.
Okres Êwiàteczny i noworoczny jest szczególnà gratkà dla estetów,
którzy odwiedzà San Lorenzo. Ju˝ dziÊ sala jest udekorowana
Êwiàtecznymi stroikami z przewagà złota i muÊlinu. W tym eleganckim,
wr´cz mediolaƒskim sznycie, mo˝emy odnaleêç równie˝ swojski, polski
akcent, którym jest krakowska szopka otoczona pachnàcymi
piernikami i winnymi jabłkami.

San Lorenzo zaprasza codziennie od 12.00 do ostatniego goÊcia. 
Al. Jana Pawła II 36, tel. 022 652 16 16
www.sanlorenzo.pl.
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Wilanów is situated 10 km from the centre of Warsaw and is at the end
of the historical Royal Route. It can be reached by buses E-2, 116,
130, 117, 180, 519, 522. Bus stop WILANÓW. Cross the street then
walk in the direction of the church and park which is on your right 
at 10/16 Potockiego street, tel. 022 842 07 95. 
The Palace is open: 09.30-18.30. In groups with a Polish guide
admission 16 zł. Reduced 12 zł, SUN free. Guided tours in - ENG, FRA,
GER, RUS, ESP - 90 zł.
The token attached to your ticket indicates your allotted time of entry
into the Palace so if you are late you might not get in with another group!
The Garden: is open from 09.00 till dusk. Admission with no guide 
16 zł, reduced 12 zł. Polish guide min. 20 pers. - 60 zł. Guided in ENG,
FRA, GER, RUS, ITA, ESP - 90 zł.
The King’s architect, Augustyn Locci, built the Palace (1677-1680) 
for King Jan III Sobieski as his royal residence. Its model was an Italian
village and its original Italian name is ’Villa Nuova’ hence the Polish

Wilanów znajduje się w odległości około 10 km od centrum Warszawy,
zamykając historyczny Trakt Królewski. Dojazd autobusami E-2, 116,
130, 117, 180, 519, 522, przystanek WILANÓW. Przejście na drugą
stronę, kierunek kościół i znajdujący się po prawej park. Kompleks
pałacowo-parkowy, ul. Potockiego 10/16, tel. 022 842 07 95. 
Pałac: 09.30-18.30. Zwiedzanie w grupach z przewodnikiem: bilet
normalny 16 zł, ulgowy 12 zł, NIE bezpłatnie. Przewodnik obcojęzyczny
- ENG, FRA, GER, RUS, ESP - 90 zł.
Żetony dołączone do biletów wyznaczają godzinę wejścia do pałacu,
jeśli się spóźnisz stracisz bilet i możliwość zwiedzania.
Ogród: zwiedzanie od 09.00 do zmierzchu; bez przewodnika, bilet
normalny 16 zł, ulgowy 12 zł; z przewodnikiem (min. 20 osób) 60 zł;
przewodnik obcojęzyczny - ENG, FRA, GER, RUS, ITA, ESP - 90 zł.
Wybudowany przez królewskiego architekta Augustyna Locci
(1677-1680), jako rezydencja królewska Jana III Sobieskiego, pałac
w Wilanowie wzorowany był na włoską, wiejską willę. Dzisiejszą nazwę

1. Pałac / Palace
2. Kuchnia / Kitchen
3. Oranżeria / Orangerie
4. Kordegarda / Guard-House
5. Wozownia / Cart House
6. Mur Oporowy / Walls
7. Brama / Entrance gate
8. Grobowiec Potockich / The Potocki's Tomb
9. Muzeum Plakatu / Poster Museum

10. Przepompownia / Neogothic Pump House
11. Altana Chińska / Chinese Alcove
12. Pomnik Bitwy Raszyńskiej / Monument of Raszyn Battle

obszary zieleni / green area
budynki / buildings
inne obiekty / other buildings
woda / pond 
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name of Wilanów. After the death of Jan III (in Wilanów), the Palace
became the residence of many Polish aristocratic families and at their
whim was rebuilt or rearranged many times. Notwithstanding these
alterations, Wilanów is a symbol of the reign of the Polish King Jan III
Sobieski who broke the Turkish siege of Vienna in 1683 and saved
Europe from Islam. (Inside the Palace are portraits representing the
monarch). The Palace. You enter a wide courtyard which is surrounded
on three side by the well-proportioned facade of the Palace. 
Then through a gate archway with its allegories of war and peace
constructed during the reign of Jan III and into the Palace. Certain
personal items belonging to the King (and his beloved Marysieńka) can
be found on the ground floor. The entire Palace, especially the King’s
Royal Bedroom and the Central Hall make this visit something to
remember for a long time. The entrance to the gardens is in the left
corner of the courtyard. These are splendid gardens which have
matured and been restyled over several centuries. They give visitors 
an opportunity to appreciate many different forms of horticulture, and to
compare them in one location. The Baroque garden in the French-Italian
style is situated centrally. The English - Chinese Romantic garden
covers the area to the south of the Palace and the English park is in the
north. A pathway runs between a small lake and perfectly ranked trees.
Sculptures, monuments, garden pavilions, neatly laid out flowerbeds
and walkways make it an idyllic and peaceful place for all visitors. After
the Palace and its garden(s) we recommend a visit to the Poster
Museum which is situated at the right side of the entrance gate (Open
MON 12.00-16.00, TUE-SUN 10.00-16.00, 9 zł adult ticket, 5 zł
reduced) and the Neo-Baroque church of St. Ann (to the left of the
Palace). You will need three to four hours for this visit, but don’t rush it, enjoy! 

zawdzięcza pierwotnemu określeniu „Villa Nuova”. Po śmierci Jana III
Sobieskiego (król zmarł w swojej rezydencji), pałac przechodził z rąk
do rąk i był często przebudowywany. Na przestrzeni wieków rezydowali
w nim Sieniawscy, Czartoryscy, August II Mocny, Lubomirscy 
czy Potoccy. Pomimo dokonywanych zmian, Wilanów na zawsze 
pozostał symbolem chwały Sobieskiego, co widoczne jest w licznych
wizerunkach króla ozdabiających pałacowe ściany. Na obszerny
dziedziniec, zamknięty symetryczną budowlą pałacu, wchodzimy przez
bramę z czasów Jana III, ozdobioną alegorycznymi rzeźbami wojny
i pokoju. W przepięknych wnętrzach znajduje się bogata kolekcja
malarstwa i wyposażenia pałacowego. Najpiękniejsze apartamenty
z pamiątkami po Janie III Sobieskim i Marysieńce znajdują się 
na parterze, jednakże cały pałac wraz z Sypialnią Króla i Wielką Sienią
zasługuje na obowiązkową wizytę! Wejście do kompleksu ogrodów
znajduje się z lewej strony dziedzińca. Wielowiekowa rozbudowa
ogrodu daje obecnie niepowtarzalną szansę obejrzenia w jednym
miejscu zarówno ogrodu barokowego w stylu włosko-francuskim
(część centralna), angielsko-chińskiego parku romantycznego (na południe
od pałacu) oraz parku angielskiego (na północ od pałacu). Pełni uroku
dodaje także kilkusetmetrowa promenada nad jeziorem, nieprzeliczona
ilość rzeźb, liczne pomniki, pawilony,  oranżeria oraz wzorowo
zachowane klomby i starannie przycięte krzewy. Wiosną lub w ciepłe
letnie popołudnia całość po prostu zapiera dech w piersi. Poza
ogrodem i pałacem polecamy także wizytę w Muzeum Plakatu
znajdującym się w Starej Wozowni (tel. 022 842 48 48 w. 102 i 120,
otwarte: PO 12.00-16.00, WT-NIE 10.00-16.00; bilety 9 zł, ulgowy 
5 zł), oraz zwiedzanie neobarokowego kościoła Św. Anny (na lewo 
od pałacu). Zarezerwuj na całość około 3-4 godziny!
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Powązki Military Cemetery (bus 180 final stop). Open 08.00 till dusk.
This is a special place for Polish people, not just for those who live
in Warsaw. In the Alley of Honour there are tombs of Polish patriots,
poets, national heroes (and communist public figures who were
placed in this sacred ground because of their political beliefs). On the
right side of the Alley there are graves, wooden and concrete
crosses, monuments and sculptures to remind us of the tremendous
civilian losses during the Warsaw Uprising. Take a walk in the quiet
and read the names, where they died, and the age of those who gave
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their lives for liberty... Especially their age... Here lie those who paid
the highest price for a free Warsaw and a free Poland.
Cmentarz Wojskowy Powązki (ostatni przystanek autobusu 180).
Otwarte 08.00 do zmierzchu. Miejsce szczególne nie tylko dla
Warszawiaków, ale dla każdego Polaka. W Alei Zasłużonych
odnaleźć można groby polskich patriotów, narodowych bohaterów,
najznamienitszych synów polskiej ziemi, a także dygnitarzy, którzy
z racji zajmowanych funkcji politycznych, w tym właśnie miejscu
znaleźli wieczny spoczynek. Na prawo od Alei Zasłużonych znajdują
się groby powstańców oraz liczne pomniki i tablice upamiętniające
walkę i ofiarę oddziałów powstańczych m.in. Żywiciela, Kilińskiego
czy Kuby. Na terenie tego wyjątkowego cmentarza znajdują się także
groby współczesnych osobistości takich jak: Jacka Kaczmarskiego,
Jacka Kuronia, Marka Kotańskiego, Waldemara Milewicza, a także
położone zaledwie kilkanaście metrów od wejścia miejsce
spoczynku pułkownika Kuklińskiego.

The Warsaw Uprising Monument (see route 1, point 10). After the
bloody sacrifice of WWII, the survivors of the Uprising had to
struggle after the war with communist politicians and bureaucrats
for the right to create a monument to the Warsaw Uprising. 
They succeeded... on the 1st August 1989 when this impressive
monument by Wincenty Kuśma was unveiled. On the corner of 
the street you will see a table and glass plaque in the wall of the
building and a special brick line on the street marking the way 
to the sewers where more than 5 thousand people escaped, those
who had survived the battles around the Old Town on the 30th
August 1944. They were headed through the sewers to the Żoliborz
district but many did not reach their destination.

It is not possible to understand Warsaw without looking at this city
and remembering that it was here that the bloodiest uprising against
the Nazis in Europe took place during World War II. The Warsaw
Uprising as it became to be known were 63 days of heroic struggle
against the occupying German forces. These battles are
remembered on street corners or where the fighting was the fiercest
by commemorative inscriptions on the walls of buildings, in the
squares and as monuments across the city. They are important
places of memorial and are a moment of sober contemplation of the
not so distant past. Some of them record decisive scenes of battle
or horrific reprisals where many civilians were murdered. 
Nie sposób zrozumieć Warszawę nie wczuwając się w jej
historię poprzez pryzmat najbardziej heroicznego 
i bohaterskiego zrywu mieszkańców stolicy, który przeszedł 
do historii pod nazwą Powstania Warszawskiego. O tych
bohaterskich 63 dniach przypominają nam wmurowane 
w ściany budynków tablice, pomniki, nazwy ulic czy skwerów.
Jest w Warszawie kilka takich miejsc, które odwiedzić należy.
Oto kilka z nich, tych najważniejszych... 

PPOOWWÑÑZZKKII   MMIILL IITTAARRYY   CCEEMMEETTEERRYY
CCMMEENNTTAARRZZ  WWOOJJSSKKOOWWYY  PPOOWWÑÑZZKK II

TTHHEE  WWAARRSSAAWW  UUPPRRIISSIINNGG  MMOONNUUMMEENNTT
PPOOMMNN IIKK   PPOOWWSSTTAANNIIAA  WWAARRSSZZAAWWSSKK IIEEGGOO
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Pomnik Powstania Warszawskiego (trasa nr 1, punkt. 10). Pomimo
złożonej ofiary podczas ostatniej wojny światowej grupa powstańców
przez wiele lat musiała podejmować dalszą walkę, lecz tym razem
innego rodzaju: z urzędnikami i politykami, którzy blokowali decyzję 
o jego budowie. Pomnik, autorstwa Wincentego Kuśmy, odsłonięto
oficjalnie dopiero 1. sierpnia 1989 roku! Tuż obok, na rogu ulicy Długiej
i Miodowej, znajduje się płyta pamiątkowa oraz fotografia prezentująca
mapę kanałów miejskich. Tymi kanałami 30. sierpnia podjął próbę
zdobycia Placu Bankowego oddział „Północ”, zaś kilka dni później
ponad 5 tysięcy Powstańców uciekało ze Starego Miasta na Żoliborz.

The Little Insurgents Monument (Podwale St., 100 m beyond 
the Barbican at the city walls). This commemorates the scouts
and the younger participants, the children, of the Uprising.
Unveiled on the 1st October 1981, it was made by Jerzy
Jarnuszkiewicz and donated by him to the Scouts of Warsaw.
Pomnik Małego Powstańca (ul. Podwale, około 100 m od
Barbakanu) upamiętnia najmłodszych uczestników sierpniowego
Powstania. Zaprojektowany i wykonany przez Jerzego
Jarnuszkiewicza został odsłonięty 1. października 1983 roku 
i ofiarowany warszawskim harcerzom. 

TTHHEE  LL IITTTTLLEE  IINNSSUURRGGEENNTTSS  MMOONNUUMMEENNTT
PPOOMMNN IIKK   MMAAŁŁEEGGOO  PPOOWWSSTTAA¡¡CCAA

TTHHEE  MMOONNUUMMEENNTT  TTOO  11 33  VVII IIII   11 994444  MMAASSAACCRREE
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Miła atmosfera, pyszne jedzenie, nastrojowy klimat - prawdziwe dolce vita... JeÊli chciałbyÊ poczuç si´ jak w słonecznej
Italii, nie musisz ju˝ przemierzaç setek kilometrów - wystarczy, ˝e odwiedzisz Mille Gusti - włoskà restauracj´ 

w samym sercu Warszawy. Czy wiesz co znaczà te słowa? Mille Gusti to po włosku „tysiàc smaków”! Mille Gusti 
idealnie nadaje si´ zarówno na spotkania towarzyskie, biznesowe lunche jak i imprezy okolicznoÊciowe. Buon Appetito!

Cozy atmosphere, delicious food, moody interiors - truly dolce vita... If you seek sunny Italia you do not need 
to travel far. It’s just a few steps to Mille Gusti - an Italian restaurant in the heart of Warsaw. Do you know 

what Mille Gusti means? In Italian it means: Thousand Flavours! Mille Gusti is ideal for social meetings, business lunches
and all types of celebrations. Buon Appetito!

Elektoralna 23,  022 499 51 78
12.00 - 23.00, www.millegusti.pl



The monument with tank tracks on the ground opposite the Little
Insurgents Monument near the Auto Barcelona salon is to remind
us of that fateful day 13th August 1944. The defenders of Warsaw
and the Old Town had succeeded in capturing a German tank and
had brought it inside the barricades. As they were celebrating this
victory the tank exploded. It was a 'Trojan Horse' filled with
explosives. Some 500 fighters and inhabitants of the Old Town
were killed.
Tablica w kształcie czołgowej gąsienicy (na wprost pomnika
Małego Powstańca) upamiętnia dzień 13 sierpnia 1944 roku, 
w którym na skutek podstępu zginęło 500 powstańców 
i mieszkańców Starówki. Powstańcy przeciągnęli przez
barykadę porzucony przez nazistów wóz pancerny, który został
wypełniony materiałem wybuchowym. W chwili gdy ludzie
zbliżyli się, aby obejrzeć wojenną zdobycz, pojazd eksplodował
zabijając ich na miejscu.

The ruins of the Polish Bank (200 m from Bankowy Sq., Bielańska
St.). Situated in the very centre of the city these ruins are to remind
us of what the city looked like in 1945 when 85% of Warsaw had
been destroyed. At the end of the Uprising on the personal orders
of Hitler Warsaw was to be completed levelled. As the Russian
Army watched from the eastern shores of the Vistula, as they had
done throughout the Uprising, the city's buildings were mined and
blown up. When the Russian Army and the Ist Polish Army entered
Warsaw on the 17th January 1945 they were welcomed by a dead
city, by the ruins of a pre war city of more than a million
inhabitants. Some 850 000 Warsaw citizens perished during 
the war years, this includes the 170 000 people who died during
the Warsaw Uprising. 
Ruiny Banku Polskiego. W samym centrum miasta, (ul. Bielańska,
około 200 m od Placu Bankowego) znajdują się ruiny, które choć
w drobnej części mogą oddać to, co spotkało Warszawę już we
wrześniu 1939 roku i potem podczas i po Powstaniu. Rejony
objęte walkami uległy zniszczeniu w 85%. Po kapitulacji
powstańców, Warszawa była systematycznie niszczona, grabiona
i palona z rozkazu Hitlera. 17. stycznia 1945 roku wkraczające do
miasta Armia Czerwona i I Armia Ludowego Wojska Polskiego
zastały opustoszałe rumowiska ponadmilionowego miasta. Łączne
straty ludności Warszawy w latach 1939-1944 wyniosły około 
850 tysięcy, w tym ok. 170 tysięcy - w czasie Powstania.
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The Warsaw Uprising Museum, Grzybowska 79 St., tram 1, 20, 22,
24, 32 - tram stop MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Open
MON, WED, FRI 08.00-18.00, THU 08.00-20.00, SAT, SUN 10.00
-18.00. Adult ticket 4 zł, reduced 2 zł, Sun free entry. This is a
monument to Poland’s independence. Here you will find the answers
to why the Uprising broke out. Why ordinary people decided to fight
though their chances of victory were very low. Why they fought and
died for a free Poland while the Russian army waited on the other
banks of the river Vistula river from August 1944 to January 1945 and
refused to help, watching the city being destroyed. This multimedia
museum (in Polish and in English) will help you understand that this
battle for freedom finally did succeed. Not in 1944 but in 1989. 
This museum is a monument to the sacrifice of those who gave their
lives in the fight for freedom. The idea to create the museum was
obviously not popular during comunist periode of Polish history. 
Even after 1989 when Poland became truly independed it took almost
14 years to create this museum-monument. It is a place of memory.
Of times that must not be forgotten. It is suitable for families as
special children section is created here as well. Reserve 2 hours.
Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, dojazd
tramwajami: 1, 20, 22, 24, 32 - przystanek MUZEUM P.W. Otwarte
PO, ŚR, PT 08.00-18.00, CZ 08.00-20.00, SO, NIE 10.00-18.00.
Bilet normalny 4 zł, ulgowy 2 zł, NIE wstęp wolny. Muzeum zostało
uroczyście otwarte 1. sierpnia 2004 roku, w 60. rocznicę wybuchu
Powstania. Jest to wyjątkowy obiekt muzealny w skali naszego
kraju łączący w sobie elementy multimedialne wraz z tradycyjnymi
eksponatami, pamiątki z czasów Powstania z dźwiękiem i obrazem
video. Zarezerwuj około 2 godzin.

TTHHEE  RRUUIINNSS  OOFF  TTHHEE   PPOOLLIISSHH  BBAANNKK
RRUUIINNYY  BBAANNKKUU  PPOOLLSSKKIIEEGGOO

TTHHEE  WWAARRSSAAWW  UUPPRRIISSIINNGG  MMUUSSEEUUMM
MMUUZZEEUUMM  PPOOWWSSTTAANNIIAA   WWAARRSSZZAAWWSSKK IIEEGGOO
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1 sierpnia - 17.00, godzina „W”- wybuch Powstania. 

4 sierpnia - Pl. Teatralny - ginie Krzysztof Kamil Baczyński,
poeta Powstania. 

5 sierpnia - Czarna Sobota, ginie około 
40 000 mieszkańców dzielnicy Wola. 

8 sierpnia - Pierwsza audycja radia „Błyskawica”.

11 sierpnia - Upadek Woli

13 sierpnia - Wybuch czołgu-pułapki na ul. Kilińskiego. 

20 sierpnia - Zdobycie przez powstańców budynku PASTY. 

31 sierpnia - Ewakuacja powstańców kanałami 
ze Starego Miasta na Żoliborz. 

2 września - Upadek Starego Miasta 
(w walkach ginie 7 000 powstańców). 

6 września - Upada Powiśle. 

8 września - Oblężone miasto opuszcza kilka tysięcy
mieszkańców. 

14 września - Armia Czerwona i 1 Armia Wojska 
Polskiego zajmują Pragę. 

27 września - Kapitulacja Mokotowa. 

30 września - Kapitulacja Żoliborza. 

2 października - Kapitulacja, upadek Powstania Warszawskiego.

4 października - Ostatnia audycja radia „Błyskawica”.

1 August - 17.00, hour ’W’- The Uprising breaks out.

4 August - Teatralny Sq. - The poet Krzysztof Kamil 
Baczyński is killed.

5 August - Black Sunday. Some 40 000 citizens in the 
district of Wola are massacred by the Germans.

8 August - The first broadcast of radio ’Lightning’.

11 August - The Wola district falls.

13 August - A Trojan tank explodes on Kilińskiego St.

20 August - The PASTA building is taken.

31 August - Evacuation of the Old Town by the sewers.

2 September - Old Town district falls 
(7 000 fighters are killed).

6 September - The Powiśle district falls. 

8 September - Thousand of citizens flee 
the besieged city.

14 September - The Red Army and the 1st Polish Army 
occupy the district of Praga.

27 September - The district of Mokotów capitulates.

30 September - The district of Żoliborz capitulates.

2 October - The city of Warsaw capitulates.

4 October - The last broadcast of radio "Lightning".

Pi´ç edyc
ji regiona

lnych 

dost´pnyc
h na lotni

skach

punktach
 IT oraz 

w wybranych 
hotelach 

i restaura
cjach

Five regio
nal editio

ns 

available 
at airport

s

tourist in
formations

selected h
otels and 

restaurant
s

Zwiedzaj Polskę z The Visitorem 

Explore Poland with The Visitor Guides

www.thevisitor.pl



TTHHEE  JJEEWWIISSHH  CCUULLTTUURREE

KKUULLTTUURRAA  ˚̊YYDDOOWWSSKKAA

Monument to the Ghetto Heroes - Zamenhoffa Street (bus. No. 111,
180. Bus stop NALEWKI). A monument expressing the tragedy 
of the Ghetto and dedicated to the heroes of the Uprising, created
by Natan Rapaport and Marek Suzin in 1948. Here, the 7th 
of December 1970, the Chancellor of Germany, Willy Brandt, asked
pardon for the terrible atrocities committed by the German people
during the Holocaust. The boundaries of the Ghetto are marked out
in inscribed, black basalt stone on street corners. 

Before World War II Warsaw was regarded as the second city in
the world (after New York) with the greatest number of Jewish
inhabitants, over 400 000. Present Muranów district (Wola) was
the largest Jewish district in Warsaw. On the 16th November
1940 building the wall that finally encircled Muranów was started
and within months the district became the infamous Ghetto where
the Nazis forced all the Jewish citizens of the capital to live. 
The Ghetto was to be the burial ground for over 100 000 people who
died there of starvation, cold and disease. Those left alive were
transported in their thousands to extermination camps in Poland. 
On the 19th April 1943 realising their fate the remaining Jewish
people in the Ghetto rose up against their Nazi murderers. 
The desperate Jewish Uprising in Warsaw, led by Mordechaj
Anielewicz, lasted until May 1943. At the end the Ghetto of Warsaw
was a pile of burning ubble and the vast majority of its population
murdered or transported to the death camps. There were few survivors.
The Jewish presence in the history of Warsaw has left its mark in
many places in the city and the Jewish people were an important
and integral part in the development and history of the city. 

Przed II wojną światową Warszawa plasowała się na drugim
miejscu, po Nowym Jorku, pod względem liczby mieszkańców
pochodzenia żydowskiego (około 400 tysięcy). Dzielnicą, wokół
której skupiło się codzienne życie tej najliczniejszej polskiej
mniejszości narodowej był obecny Muranów. 16 listopada 1940
roku, w okupowanej przez Niemców Stolicy, hitlerowcy na
obszarze 307 ha stworzyli getto i umieścili w nim wszystkich
złapanych Warszawiaków pochodzenia żydowskiego. Ponad 100
tysięcy zamieszkujących getto zmarło z powodu wyniszczenia
nieludzkimi warunkami, w jakich przyszło im żyć. Pozostałych
przy życiu wywieziono do obozu zagłady w Treblince. 
19 kwietnia 1943 roku wybuchło Powstanie w Getcie
organizowane przez żydowską Organizację Bojową pod wodzą
Mordechaja Anielewicza. Po nierównej walce w maju 1943 roku
nastąpiła ostateczna zagłada getta. Zostało ono zrównane 
z ziemią, a jego mieszkańcy wymordowani. 
Historia warszawskich Żydów pozostawiła swój trwały ślad 
w postaci batdzo licznych miejsc związanych z całym Narodem
Żydowskim.
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Pomnik Bohaterów Getta - ul. Zamenhofa. Dojazd autobusami 111,
180. Przystanek NALEWKI. Pełne ekspresji i dramatyzmu dzieło
autorstwa Natana Rapaporta i Marka Suzina, wzniesione zostało 
w 1948 roku, na cześć Powstańców Getta. To właśnie pod tym
pomnikiem, 7 grudnia 1970 roku, kanclerz Niemiec Willy Brandt,
klęcząc, uczcił pamięć żydowskich bojowników i tragedię
Holokaustu.

MMOONNUUMMEENNTT  TTOO  TTHHEE  GGHHEETTTTOO  HHEERROOEESS
PPOOMMNNIIKK   BBOOHHAATTEERRÓÓWW  GGEETTTTAA

TTHHEE   NNOO˚̊YYKKÓÓWW  SSYYNNAAGGOOGGUUEE
SSYYNNAAGGOOGGAA  NNOO ˚̊YYKKÓÓWW
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The Nożyków Synagogue - 6 Twarda Str. Tel. 022 320 70 25. 
The synagogue is ’hidden’ behind a block of flats and is difficult 
to find. It is situated at the back of the Jewish Theatre (Grzybowski
Square). It is the only synagogue in the city open to the general
public. It was founded by Zelman and Ryfka Nozyk in 1898-1902.
During the war it was used as a warehouse. In the 70-80’s it was
renovated and opened for religious worship again.
Jedyna czynna, Synagoga Nożyków - ul. Twarda 6. Tel. 022 620 70 25.
Trudna do odnalezienia - znajduje się na tyłach Teatru Żydowskiego.
Powstała w latach 1898-1902. Fundatorami byli Zelman i Ryfka
Nożykowie. Zamieniona przez Niemców w czasie wojny w magazyn,
została gruntownie odnowiona na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku

The Jewish Cemetery - Okopowa 49/51 Str. Tel. 022 838 26 22.
Open SUN 09.00-16.00, MON-THU 10.00 - till dusk, FRI 09.00
-13.00. By tram 1, 22. Tram stop CM. ŻYDOWSKI. The cemetery
was established in 1806 and covers an area of 33,6 hectares.
Most of the rich and celebrated within the Jewish community 
in Warsaw were buried here. Ceremonies were conducted 
in the traditional manner. For example, those who were married
were not buried with those unmarried. Many well known people
have found their last resting place in this cemetery among them
Zamenhoff the creator of Esperanto. When entering the cemetery
please cover your head.
Cmentarz Żydowski - ul. Okopowa 49/51, tel. 022 838 26 22.
Otwarte: NIE 09.00-16.00, PO-CZ 10.00 - do zmierzchu, 
PT 09.00-13.00. Dojazd tramwajami 1 i 22. Przystanek 
CM. ŻYDOWSKI. Założony w 1806 roku, obecnie zajmuje 
33,6 ha. Było to miejsce pochówku żydowskich elit.
Początkowo pamięć grzebanych uwieczniano kamiennymi
tablicami, tzw. macewami, z czasem jednak zaczęto stawiać
zwykłe nagrobki. Pogrzeb odbywał się ściśle wg obrządku
judajskiego, czyli w oddzielnych kwaterach chowano Żydów
różnych kategorii cywilnych, np. żonatych mężczyzn nie
grzebano z kawalerami. Na cmentarzu można zobaczyć groby
wielkich osobistości takich jak: Ludwik Zamenhof - twórca
języka esperanto, czy Józef Goldszmit - ojciec Janusza
Korczaka. Wejście wyłącznie w nakryciu głowy.

Umschlagplatz Monument - Stawki Street and Dzika Street (tram
35. Tram stop DZIKA). A simple black and white, marble
monument is situated over the place where the Jewish people were
herded and selected before transportation to the extermination
camps. The monument was officially opened in 1988. On its walls
are the names of some of the Holocaust victims.
Pomnik Umschlagplatz - ul. Stawki przy Dzikiej. Dojazd tramwajem 35,
przystanek DZIKA. Pomnik znajduje się w miejscu, gdzie podczas
okupacji gromadzono mieszkańców getta przed wywozem do obozów
zagłady. W powstałym w 1988 roku, biało-czarnym marmurowym
pomniku, uwieczniono setki imion ofiar z warszawskiego getta.

UUMMSSCCHHLLAAGGPPLLAATTZZ  MMOONNUUMMEENNTT
PPOOMMNNIIKK   UUMMSSCCHHLLAAGGPPLLAATTZZ

TTHHEE  JJEEWWIISSHH  CCEEMMEETTEERRYY
CCMMEENNTTAARRZZ  ˚̊YYDDOOWWSSKKII

Nasza reklama na stronie 95
See page 95

NNEEPPTTUUNNEEAA



OOUUTTSSIIDDEE  WWAARRSSAAWW  TTOOUURR

WWYYCCIIEECCZZKKAA  ZZAA  MMIIAASSTTOO

Monastery, museum. Holy Mass Service: Sunday - 06.00, 07.00,
08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00; weekdays 06.00, 07.00,
08.00, 11.00, 18.00. 
Millennium Panorama (Panorama Tysiąclecia) every hour from
08.00 till 18.00. The Mystery of Christ’s Crucifixion (Misterium
Męki Pańskiej) every 1,5 hours from 08.00 till 17.00. 
The Museum of St. Maksymilian Kolbe isopen 08.00-18.00.
Entrance free but a donation for church maintenance is
appreciated. Church festivals: 2.VIII, 15.VIII, 8.IX, 4.X. 
The Monastery was established by St. Maksymilian Kolbe in
1927. He gave his life in exchange for the life of another man in
Auschwitz concentration camp. Today the Monastery is visited
by thousands of pilgrims as its Statue of the Holy Mary is
considered to have miraculous powers and will hear the prayers
of those who put their trust in Mary. The Monastery was
proclaimed a minor basilica by Pope John Paul II on 30th IV
1980. On the right there is the museum to Maksymilian Kolbe.
There are also two special presentations: The Millennium
Panorama (moving figures round Jesus as a child recounting the
history of Polish Christianity) and the Crucifixion (showing the
death of the Son of God) to be viewed for its religious content and
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the special folkloric style of presentation. If you have no one 
to translate for you it might be a little difficult to follow but have 
a look anyway. This is also an opportunity to see some typical
village entertainment while visiting the Monastery, when the
street is full of small shops selling unbelievable ’things’ you will
not be able to find anywhere else in the World! Reserve 1-3 hours
(when visiting the village display)

Klasztor, muzeum. Msze Święte: niedziela: 06.00, 07.00, 08.30,
10.00, 11.30, 13.00, 16.00 zima - 18.00, lato - 19.00; dni
powszednie 06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 18.00. 
Panorama Tysiąclecia co godzinę od 08.00 do 18.00, 
Misterium Męki Pańskiej co półtorej godziny od 08.00 do 17.00.
Muzeum Św. Maksymiliana Kolbe czynne 08.00-18.00. 
Wstęp wolny, jednak mile widziana jest dobrowolna ofiara 
na utrzymanie Klasztoru. Odpusty: 2.VIII, 15.VIII, 8.IX, 4.X.
Kompleks klasztorny Franciszkanów założony w 1927 r. przez
Św. Maksymiliana Kolbe. Obecnie miejsce pielgrzymek i kultu
Maryjnego. Poza zwiedzeniem dość oryginalnej architektonicznie
jak na polskie realia świątyni - Bazyliki Mniejszej (taki właśnie
tytuł nadał jej Jan Paweł II 30.IV.1980) oraz Muzeum Św.
Maksymiliana Kolbe (biały budynek za murem, stojąc przed
bazyliką po prawej), polecamy również widowisko pt. Panorama
Tysiąclecia (na tyłach bazyliki po lewej), które stanowi doskonałą
formę odświeżenia szkolnej wiedzy na temat historii Kościoła
Polskiego oraz najważniejszych dziejowych wydarzeń na
przestrzeni wieków. Warte uwagi jest także Misterium Męki
Pańskiej (za bazyliką po lewej) - wejście z zewnątrz, zwiedzanie
w 15-osobowych grupach, bliższych informacji udzielą
zakonnicy. Gorąco polecamy przyjazd do klasztoru podczas
odpustu, który bogactwem folkloru i masą tandetnych pamiątek 
i zabawek sprzedawanych na dziesiątkach straganów, tworzy
niepowtarzalny urok i zabawne, aczkolwiek bardzo przyjemne
wrażenie. Zarezerwuj 1-3 godzin (zależy od pokazów)!

Warsaw is surrounded by many beautiful and historical places
of interest so this is a great opportunity to arrange a full day,
outside of the city, trip. So, here we are. PLEASE NOTE. The
entire trip will take about 10-12 hours so you have to start at 7
or 8 a.m. at the latest! 
Route plan: Niepokalanów (1), Żelazowa Wola (2), Łowicz (3),
Nieborów (4), Arkadia (5), return to Warsaw.

Warszawa otoczona jest przez dziesiątki ciekawych i pełnych
historii miejsc, które warto odwiedzić choćby podczas
jednodniowej wycieczki. Poniżej proponujemy całodniową trasę
wycieczkową po okolicach Warszawy. UWAGA! Wycieczka trwa
około 10-12 godzin, tak więc zalecamy start o 7, najpóźniej 8 rano!
Plan trasy: Niepokalanów (1), Żelazowa Wola (2), Łowicz (3),
Nieborów (4), Arkadia (5), powrót do Warszawy.

NNIIEEPP OOKK AALLAANNÓÓWW
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ul. Senatorska 27
tel./fax 022 827 97 07
tel. 022 828 89 15

www.cesarski-palac.com.pl

ul. Senatorska 27
tel./fax 022 827 97 07
tel. 022 828 89 15

www.cesarski-palac.com.pl

ul. Filtrowa 70
tel. 022 658 00 68
fax 022 659 86 82

www.hongkonghouse.com.pl

ul. Grzybowska 9
tel. 022 890 98 25
fax 022 620 47 01

www.redorange.com.pl



Park Chopin Museum. Tel. 046 863 33 00. Open from 3rd May
TUE-SUN 09.30-16.00. Tickets: adult 12 zł, reduced 6 zł, park:
adult 4 zł, reduced 2 zł. Today Frederic Chopin’s (1810-1849) birth
place is a museum dedicated to the great composer. In the
summer there are concerts, a beautiful park to enjoy, and as you
walk through it the feeling of the presence of Frederic Chopin. 
This makes Żelazowa Wola an unforgettable place for all lovers 
of his music. An invited soloists play inside the museum and the
music is sent out into the park through the open windows. This is
a very special moment, the perfect setting of the park and the
music is something you will remember for a long time. You will
need about an hour to visit the museum and walk round the park.

Park Muzeum Chopina, tel. 046 863 33 00, otwarte WT-NIE 09.30
-16.00 od 3.V. Bilety: normalny 12 zł, ulgowy 6 zł, do parku:
normalny 4 zł, ulgowy 2 zł. Miejsce urodzin Fryderyka Chopina
(1810-1849). Obecnie w domu Chopinów znajduje się muzeum
Kompozytora. Letnie koncerty muzyki na żywo, piękny park 
i atmosfera tego ważnego dla melomanów miejsca obowiązkowo
umieszczają Żelazową Wolę na trasie wycieczek. Niepowtarzalne
chwile dla miłośników twórczości Chopina zapewni relaks w cieniu
wierzb nad Utratą przy muzyce płynącej z głośników z jego
rodzinnego domu. Zarezerwuj około 1 godziny!

Market place, cathedral, museum. Museum: tel. 046 837 39 28,
open daily 10.00-16.00. Closed on Mondays. Adult ticket 7 zł,
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reduced 4 zł, skansen 4 zł. Free on Saturdays! The Museum 
of Łowicz is situated in an ancient missionary building (on the
market place) and was founded by Archbishop Mikołaj
Radziejewski in 1689. All its three floors have different exhibitions.
Reserve 1,5 hour. The Renaissance-Baroque Cathedral on the
market square originates from the XII century. Inside there is 
a splendid Baroque altar from the XVII century and many chapels,
portraits and tombs of archbishops and primates. Reserve half 
an hour! We recommend you take a walk round the market place
to see the residence of the Bishop of Łowicz and The Church of
Saint Mary The Merciful with its superb interiors and huge Baroque
facade monumentally presented on the left corner of the square!
Reserve half an hour! 

Rynek, katedra, Muzeum Łowickie. Muzeum, tel. 046 837 39 28,
czynne codziennie 10.00-16.00, zamknięte w poniedziałki. Bilet
normalny 7 zł, ulgowy 4 zł, skansen 4 zł. Soboty bezpłatnie!
Muzeum w Łowiczu to pomisjonarski gmach ufundowany przez
arcybiskupa Mikołaja Radziejowskiego w 1689 r. Znajduje się na
rynku i mieści 3 piętra wystaw i ekspozycji. Zarezerwuj na całość
około 1,5 godziny! Katedra w stylu renesansowym i barokowym,
sięga historią początków XII wieku. Znajduje się tam piękny
rokokowy ołtarz z XVII w., liczne kaplice, portrety oraz nagrobki
arcybiskupów i prymasów. Zarezerwuj 0,5 godziny! Miłe
wrażenia zapewni spacer dookoła rynku, podczas którego
podziwiać można Rezydencję Biskupa Łowickiego (po prawej)
oraz Kościół Matki Bożej Łaskawej księży Pijarów, którego
barokowa fasada wyłania się, gdy dojdziemy do lewego skraju
rynku (przepiękne wnętrze!). 

Romance style park, open from 10.00 till dusk. Admission 6 zł,
reduced 4 zł. The park was created in 1784 by Helena
Przeździecka Radziwiłł as a romance style-landscaped park. There
are several buildings inside the park, for example the Arch-priest
Shelter, the Gothic House, Murgrabi’s House with a stone arcade
and the Aqueduct which consists of a bridge over the narrow
Skierniewka river and a wonderful lake with the most important
building in the park - Diana’s Temple. A summers walk in this
magnificent park can cause serious ’overheating of the heart’ so
beware lovers or those who are in love... We think that the Arcadia
is the most beautiful park of its kind in Poland! Reserve 1,5 hour 
or more, you never know!

˚̊EELLAAZZOOWWAA  WWOOLLAA

ŁŁOOWW IICCZZ

AARRKK AADDIIAA
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Park romantyczny, otwarty od 10.00 do zmierzchu. Bilet
normalny 6 zł, ulgowy 4 zł. Założony w 1784 r. przez Helenę 
z Przeździeckich Radziwiłłową jako park romantyczno-
krajobrazowy. Wzniesiono w nim m.in. Przybytek Arcykapłana,
Domek Gotycki, Dom Murgrabiego z przyległym Łukiem
Kamiennym i Akwedukt stanowiący most łączący brzegi rzeczki
Skierniewki z wielkim stawem, nad którym góruje główna
budowla arkadyjska - Świątynia Diany. Spacer po przepięknym
parku i odpoczynek nad stawem rozgrzeją nawet najbardziej
„chłodne serca”, więc uwaga zakochani... Naszym zdaniem jest
to jeden z piękniejszych parków w Polsce i nawet zimą nie traci
swojego uroku. Zarezerwuj około 1,5 godziny!

Park open from 10.00 till dusk. Museum, tel. 046 838 56 23, open
10.00-15.30. From 1 XI to 29 II closed. Admission 15 zł, reduced
6 zł. The Palace of the Radziwiłł Family in Nieborów was
constructed in 1697 by the Polish Primate Cardinal Michał Stefan
Radziejowski. Nowadays it holds a museum with a superb
collection of sculptures, many portraits and drawings, a library and
beautiful furniture. The park surrounding the Palace was designed
in the Anglo-French style by Bogumił Zug. We recommend a walk
through the limetree alleys with their magnificently arranged
bushes amongst which sculptures and columns are hidden.
Reserve two hours!

Park otwarty od 10.00 do zmierzchu. Muzeum, tel. 046 838 56 23,
otwarte 10.00-15.30. Od 1 XI do 29 II nieczynne. Bilet (muzeum 
i park) normalny 15 zł, ulgowy 6 zł. Pałac Radziwiłłów 
w Nieborowie - wzniesiony w 1697 roku przez prymasa Polski,
kardynała Michała Stefana Radziejowskiego w stylu barokowym.
Obecnie bogate muzeum prezentujące wspaniałe kolekcje rzeźb,
obrazów i rycin, bogatą bibliotekę i przepiękne stylowe meble.
Przypałacowy park zaprojektowany został w stylu francuskim 
i angielskim przez Bogumiła Zuga. Polecamy odpoczynek nad
stawem oraz spacer lipowymi alejami ze starannie przyciętymi
drzewami, pośród których ukryte są rzeźby i ozdobne kolumny.
Zarezerwuj około 2 godzin!
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KKAAMMPPIINNOOSS  NNAATTIIOONNAALL

PPAARRKK

The Kampinos National Park was created on the 16th of January
1959. The Park covers an area of 38 544 hectares of which 
4 638 hectares are very closely protected. More than 70% of the
Park is covered by forests with pine trees dominating. The great
attraction of the Park are the dunes and the marsh lands. 
The Park almost reaches Warsaw city limits making this beautiful
place a popular destination for weekend breaks and holidays. 
A very important factor is that the Park produces clean, fresh air
for Warsaw. That's why it is called the lungs of the city. The Park
has two important roles. Firstly it protects the unique local
environment and secondly it safeguards the many historical
memorials of the numerous Polish uprisings especially and
especially of WWII. Almost 9500 Polish soldiers were killed in the
Park and its surroundings during the war. In the Palmiry are 
the graves of those murdered by the Nazis in Pawiak jail and
other Warsaw prisons. 2500 guerilla fighters, the Kampinos
Group, who supported fights in the Warsaw Uprising of 1944,
trained and hid here. Today there are 39 historical monuments 
in the Park area including the birth place of Frederik Chopin, now
a museum, in Żelazowa Wola, and the Place of Memory in
Palmiry (see map), located in the middle of the forest close 
to the route, Warszawa-Gdańsk. Between 1939-1941 nearly
2000 people were murdered here when they were brought to the
forest from Nazi prisons located in Warsaw. After the war when
this secret place was revealed to the public the search for 

KKAAMMPPIINNOOSSKKII  PPAARRKK  NNAARROODDOOWWYY
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Kampinoski Park Narodowy leży na północny zachód od Warszawy,
z którą bezpośrednio sąsiaduje. Utworzono go 16. stycznia 1959
roku na powierzchni 38 544 ha, z czego ścisłą ochroną objęte jest
4 638 ha. Ponad 70% powierzchni parku zajmują lasy (z dominacją
drzew sosnowych), a do szczególnych atrakcji krajobrazowych
zalicza się wydmy oraz tereny bagienne. Z racji swego położenia
Park stał się ważny dla mieszkańców Warszawy jako miejsce
wypoczynku. Pełni on również niezwykle ważną funkcję w procesie
dostarczania czystego powietrza do Stolicy.
Puszcza Kampinoska spełnia dwie bardzo ważne role: chroni przyrodę
i jest miejscem licznych pamiątek historii związanych z polskimi
powstaniami oraz II wojną światową. Wg danych historycznych
w puszczy i na jej przedpolach poległo ok. 9,5 tys. żołnierzy.
W Palmirach hitlerowcy dokonywali masowych egzekucji więźniów
z Pawiaka i z innych warszawskich więzień. Przez okres okupacji
puszcza była także schronieniem i miejscem szkolenia żołnierzy AK
tworzących liczącą blisko 2500 partyzantów „Grupę Kampinos”.
Na terenie parku i jego strefy ochronnej znajduje się 39 obiektów
zabytkowych, między innymi jeden z najważniejszych - dom rodzinny
Chopina w Żelazowej Woli, ale także miejsce pamięci narodowej
w PALMIRACH, położonych pośród Puszczy Kampinoskiej, blisko
szosy Warszawa-Gdańsk. W latach 1939-1941 zginęło tutaj ponad 
2 tys. ludzi przywożonych potajemnie z hitlerowskich więzień
w Warszawie. Po wojnie, na podstawie opowiadań świadków,
zaczęto poszukiwania masowych grobów. Wstrząsające znalezisko

• groups welcomed
• sleigh rides
• horse drawn carriage trips
• private parties welcomed
• polish cuisine
• outside catering organised
• accommodation available

obs∏uga grup •
ogniska, kuligi •

przeja˝d˝ki bryczkà •
imprezy okolicznoÊciowe •

przysmaki kuchni polskiej •
catering •

mo˝liwoÊç noclegu •

Gospoda Kampinówka
Niezapomniany nastrój

Fireside atmosphere

Izabelin, ul. Tetmajera 38, tel. 022 721 83 54
ZAPRASZAMY  pon.–pt. 10–21; sob.–niedz. 10–22

WELCOME  mon.–fri. 10am–9pm; sat.–sun. 10am–10pm
www.kampinowka.pl      www.salmix.pl

Styl i folklor

Stylish with a touch 
of folklore ambience
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the mass graves commenced and the terrible discovery in the
Palmiry forest became a national issue. There are graves of many
important Polish people of that time, one of whom was the 
pre-war Olympic champion, Janusz Kusociński, who with many
others was murdered here. Today you will find Polish and Jewish
graves and thousands of symbolic crosses in Palmiry. They look
majestic placed amongst the trees. This is our history and we
must remember not to repeat it again anywhere in this world! 
Sightseeing Kampinos National Park by car or bike note that
almost 1 million visitors come here every year. There are 360 km
of marked tourist routes ready to be followed and explored. 
Get there by car and explore the silence and the beauty of this
extraordinary park located so close to Warsaw!

stało się sprawą ogólnonarodową. Tu spoczęło wielu najbardziej
aktywnych przedstawicieli polskiego życia politycznego, społecznego
i naukowego, pomordowanych w pierwszym roku niemieckiej
okupacji, m.in. Janusz Kusociński (olimpijczyk), Jan Pohoski 
(b. wiceprezydent Warszawy), Kazimierz Zakrzewski i Stefan Kopeć
(profesorowie UW). Zwiedzając Kampinoski Park Narodowy
pamiętaj, że miejsce to przyciąga rocznie około miliona turystów
kuszonych prawie czterystoma kilometrami pieszych szlaków
turystycznych, a także doskonałymi warunkami do uprawiania
turystyki rowerowej (patrz mapka), konnej i samochodowej.
Zachowaj Park w czystości oraz przestrzegaj przepisów i regulaminu
jakimi objęte jest to wyjątkowe miejsce. Życzymy wspaniałego
odpoczynku i leśnych przygód!



HHOOTTEELL

HHOOSSTTEELL
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Below is a list of Warsaw hotels, followed by their short
description. This should help you to choose the place which
will be your home during your stay in our City. TIP! To get
a room in a good and not expensive hotel, book in advance 
to avoid problems. There is still a lack of good hotels with
reasonable prices in Warsaw.

Poniższa lista warszawskich hoteli, wraz z krótkim opisem
pomoże Ci w podjęciu decyzji, który hotel wybrać na nocleg.
UWAGA! W szczycie sezonu trudno jest znaleźć wolne
miejsce w dobrym, niedrogim hotelu. Radzimy zatem, aby
wcześniej dokonać telefonicznej rezerwacji!

HOW TO READ HOTEL’S INFORMATION? / LEGENDA WIZYTÓWKI HOTELOWEJ

more than 500 zł
powyźej 500 zł

between 300-500 zł
od 300 do 500 zł

between 100-300 zł
od 100 do 300 zł

up to 100 zł
do 100 zł

COLOR CODE FOR DOUBLE ROOM PRICE 
LEGENDA KOLORYSTYCZNA - CENY ZA POKÓJ DWUOSOBOWY

single room
pokój jednoosobowy

double room
pokój dwuosobowy

triple room
pokój trzyosobowy
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apartament
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365 zł6number of rooms
ilość pokoi

price per room
cena za pokój

Hotel Le Royal Meridien Bristol is located on the Royal
Route next to the Presidential Palace. It is a member of the
top Warsaw and World hotels. It offers traditional
hospitality in a modern setting with high standards of
service. Many illustrious guests have stayed at the hotel:
Queen Elizabeth II, Ignacy Paderewski. Breakfast 25 EUR. 
Le Royal Meridien Bristol położony jest przy Trakcie
Królewskim tuż obok siedziby Prezydenta RP. Hotel
zaliczany jest do grona najbardziej ekskluzywnych nie tylko
w Warszawie ale i na świecie. Gościom oferuje starodawną
gościnę w połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem 
i wysokim standardem usług. Gościł wiele znanych postaci
np. Królową Elżbietę II czy Ignacego Padarewskiego.
Śniadanie 25 EUR.

Krakowskie 
Przedmieście 42/44

tel. 022 551 10 00; fax 022 625 25 77
bristol@lemeridien.com.pl; www.warsaw.lemeridien.com

119-179 EUR

119-179 EUR

169-2000 EUR44

160{

A five star hotel located in the very centre of the city
(opposite the Central Railway Station), 7 km from the airport
(shuttle bus every 30 minutes). 40 floors, 5 restaurants, 518
rooms, 95 apartments, rooms for nonsmokers and disabled
guests, personal adjustable air-conditioning, TV Sat, voice
mail, hairdryer, minibar, in room safe deposit. Prices do not
include VAT.
Pięciogwiazdkowy hotel położony jest w samym centrum
Warszawy (vis a vis Dworca Centralnego), 7 km od lotniska
(shuttle bus co 30 minut). 40 pięter, 5 restauracji, 
518 pokoi, 95 apartamentów, pokoje dla niepalących 
i niepełnosprawnych, indywidualnie regulowana klimatyzacja,
telewizja satelitarna, poczta głosowa, suszarka, mini bar, sejf
w pokojach. W ceny nie wliczono podatku VAT.

Al. Jerozolimskie 65/79 tel. 022 630 63 06; fax. 022 830 03 11
marriott@it.com.pl; www.marriott.com

680-1368 zł
week. - 392-666 zł
680-1368 zł
week. - 392-666 zł

> 4000 zł8

480{

This renovated, historical residence, a five star hotel 
with modern facilities, is back, a proud postcard view 
of the city. Perfect location in the heart of the city, close 
to the Central Railway Station and opposite the Palace 
of Culture. Seven conference rooms, 24h Health & Fitness
Centre. Every room has in-room safe for laptops. Internet
connection. Prices include breakfast and VAT.
Odrestaurowana, historyczna kamienica mieszcząca
pięciogwiazdkowy hotel z nowoczesnym wyposażeniem
stała się ponownie wizytówką Warszawy. Doskonała
lokalizacja w centrum Warszawy, w pobliżu Dworca
Centralnego, vis a vis Pałacu Kultury. Siedem sal
konferencyjnych, całodobowy Health & Fitness Center, 
w każdym pokoju sejfy mogące pomieścić laptop, dostęp
do Internetu. Cena ze śniadaniem i podatkami.

Al. Jerozolimskie 45 tel. 022 31 82 800; fax 022 31 82 801
pp.reservation@syrena.com.pl; www.poloniapalace.com

85-235 EUR

85-235 EUR

205-510 EUR8

198{

The hotel is famous for its modern style and luxury finish.
The characteristic, colourful facade was created by the well
known painter, Piccottini, and is a recognized architectural
element of Warsaw. The hotel restaurant offers high quality
by famous Chef Robert Sowa. The hotel is known for its
professional catering services. 
Hotel słynie ze nowoczesnego stylu i luksusowego
wyposażenia. Charakterystyczna, kolorowa fasada  będąca
dziełem znanego malarza H. Piccottiniego, stała się
powszechnie rozpoznawalnym elementem architektury
Warszawy. Hotelowa restauracja oferuje wysokiej jakości
atrakcje kulinarne autorstwa znanego Szefa Kuchni 
- Roberta Sowy. Hotel znany jest także z profesjonalnej 
i sprawnej obsługi cateringowej.

Plac Zawiszy 1 tel. 022 579 10 28; fax 022 659 88 28
reservation@sobieski.com.pl; www.sobieski.com.pl

109-695 EUR42

387{ }79-141 EUR
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Located on Constitution Square, very close to business,
shopping, cultural and entertainment facilities, only 7 km
from the airport (15-20 min by taxi), 150 metres from the
Metro and 50 metres from buses and trams. The French
restaurant, Bistro Le Loup, is on the premises. Breakfast
and taxes included in the price.
Hotel położony jest przy samym Placu Konstytucji, 
w pobliżu centrów biznesowych, handlowych i kulturalnych.
Doskonałe połączenie ze ścisłym centrum miasta.
Odległość do lotniska 7 km (20-30 minut taksówką),
stacja metra 150 m, przystanki autobusowe i tramwajowe
50 m. W hotelu mieści się restauracja Bistro Le Loup. 
W ceny wliczono śniadanie i podatek VAT.

pl. Konstytucji 1 tel. 022 339 16 00; fax 022 621 41 73
hotel.mdm@syrena.com.pl; www.hotelmdm.com.pl

60-130 EUR20

60-130 EUR108

120-190 EUR4

www.thevisitor.pl online • hotel • booking

A modern hotel located just 2 km from the airport 
and about 4 km from the city center. Not far from a popular
city mall, Galeria Mokotow. Comfortable rooms and
modern conference rooms (863 m2) and an impressive
gastronomical offer for tourists and business guests. 
Free airport transfer. Breakfast 14 EUR.
Nowoczesny hotel położony tylko 2 km od lotniska i około
4 km od centrum. Niedaleko stąd do popularnego centrum
handlowo-rozrywkowego Galeria Mokotów. Hotel oferuje
komfortowe pokoje, nowoczesne sale konferencyjne 
(863 m2), bogatą ofertę gastronomiczną przygotowaną
zarówno do gości biznesowych, jak i turystów. Bezpłatny
transport na lotnisko. Śniadanie 14 EUR.

1 Sierpnia 1 tel. 022 575 60 00; fax 022 575 69 99
rez.nov.airport@orbis.pl; www.orbis.pl, www.novotel.com

95-155 EUR

95-155 EUR

185 EUR

194 EUR1

277{
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Modern five-star hotel located in the city center: 10 min
from The Old Town and Central Railway Station, 30 min
from the airport (by taxi), close to Zlote Tarasy and Arkadia
malls. Hotel offers 311 air-conditioned guest rooms with
FREE INTERNET access, entrance to World Class Health
Academy, lobby bar and 2 restaurants: ’Ogrodowa’ for
breakfastss and Latino Brasserie @ferdy’s with polish and
Latin-American cuisine. Nowoczesny, pięciogwiazdkowy
hotel usytuowany w centrum stolicy: 10 min od Starego
Miasta i od Dworca Centralnego, 30 min taksówką z lotniska,
w pobliżu największych centrów handlowych: Arkadia i Złote
Tarasy. Hotel dysponuje 311 klimatyzowanymi pokojami 
z BEZPŁATNYM dostępem do INTERNETU, wstępem do
World Class Health Academy oraz lobby bar i 2 restauracje:
„Ogrodowa” - restauracja śniadaniowa i Latino Brasserie
@ferdy’s z daniami kuchni polskiej i latynoamerykańskiej.

Grzybowska 24 tel. 022 321 88 88; fax 022 321 88 89
www.radissonsas.com; reservations.warsaw@radissonsas.com

X - 96-180 EUR
XI - 90-130 EUR101

X - 96-180 EUR
XI - 90-130 EUR115

X - > 171 EUR
XI - > 165 EUR26

Modern hotel located just at the airport, 11 km from the
city center. Rooms with internet access, conference rooms
with high quality equipment, Cyber Café with wireless
internet connection, business center, fitness club, laundry,
car park, Lobby Bar and restaurant Brasserie. 
Nowoczesny hotel tuż obok lotniska, 11 km od centrum
miasta. Wszystkie pokoje ze stałym łączem internetowym,
sale konferencyjne wyposażone w wysokiej jakości sprzęt
techniczny, bezprzewodowy internet w Cyber Cafe,
business center, fitness club, pralnia, parking, Lobby Bar 
i restauracja Brasserie.

Żwirki i Wigury 1 tel. 022 650 01 00; fax 022 650 01 01
wcy@courtyard.com; www.courtyard.com/WAWCY

109-164 EUR109

109-179 EUR110

249 EUR7

The first Hilton Hotel in Poland, from the world-wide chain
of the highest standard hotels. It is located 4 km from 
the Central Railway Station in a post industrial district 
of Warsaw now under development. The hotel contains 
a casino, SPA salon, jewellery shop, market gallery and 
an impressive lobby designed by a group of English
architects. 
Pierwszy w Polsce hotel znanej na świecie marki Hilton
oferującej najwyższą jakość usług. Położony około 4 km
od Dworca PKP - w najdynamiczniej rozwijającej się
dzielnicy Warszawy. Imponujące lobby zaprojektowane
przez znaną grupę architektów angielskich. Kasyno, salon
SPA, salon jubilerski oraz galeria handlowa.

Grzybowska 63 tel. 022 356 55 55; fax 022 356 55 56
info.warsaw@hilton.com; www.warsaw.hilton.com

95-275 EUR303

345-1595 EUR11

The hotel is located on the Royal Route just 15 minutes
from The Old Town. Central location allows for easy access
to popular places without the need of public transport.
There are many restaurants just around the corner from the
hotel as well as popular clubs like Harenda or Maska. 
All rooms with bathrooms, telephones and TV sat. Wireless
internet.
Hotel znajduje się przy Trakcie Królewskim, 15 minut
spacerem od Starówki. Centralna lokalizacja umożliwia
dotarcie w wiele miejsc bez konieczności korzystania 
z komunikacji miejskiej. W pobliżu wiele restauracji 
i znanych klubów jak Harenda czy Maska. Wszystkie pokoje
wyposażone w łazienki, telefon i tv sat. Dostęp do
bezprzewodowego Internetu.

Krakowskie 
Przedmieście 4/6

tel. 022 826 00 71; fax 022 826 26 25
rezerwacja@hotelharenda.com.pl; www.hotelharenda.com.pl

310-340 zł36

340-380 zł7

460-490 zł2

The Hetman Hotel is located in a renovated secessionist
tenement built at the turn of the 19th and 20th century. 
The hotel’s convenient location in the historic right-bank
part of Warsaw ensures easy access to any place in the city 
- 1 km from the Royal Castle and the Old Town, 4 km from
the Central Railway Station, 15 km from Warsaw Airport.
Breakfast included. 
Stylowy, kameralny hotel mieszczący się w odrestaurowanej,
secesyjnej kamienicy, z przełomu XIX i XX wieku. Dogodna
lokalizacja w zabytkowej części prawobrzeżnej Warszawy
zapewnia łatwy dojazd do wybranych miejsc w stolicy. 
Do Starego Miasta jest zaledwie 1 km, do dworca PKP
Warszawa Centralna 4 km, a do portu lotniczego 15 km.
Ceny ze śniadaniem.

Kłopotowskiego 36 tel. 022 511 98 00; fax 022 618 51 39
rez@hotelhetman.pl; www.hotelhetman.pl

260-380 zł13

300-430 zł55

540-730 zł

The hotel is situated in the busiest and most popular area
of Warsaw, next to the multi-functional complex, ’Zlote
Tarasy’, with its fashionable stores, many restaurant and
multiplex cinema. The location and quality hotel services
make this hotel the best for business and tourist stopovers.
The rooms are equipped with high speed Internet access,
coffee & tea making facilities and personal safe. Breakfast
not included. Hotel zlokalizowany w najbardziej ruchliwym
i najpopularniejszym punkcie stolicy w sąsiedztwie
centrum handlowo-rozrywkowego „Złote Tarasy” oferującego
ekskluzywne sklepy, multipleks i wiele restauracji.
Lokalizacja oraz wysoka jakość usług hotelowych czyni 
z Holiday Inn idealne miejsce zarówno dla gości
biznesowych jak i turystów. W pokojach szybki dostęp 
do Internetu, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf. Ceny
bez śniadania.

Złota 48/54 tel. 022 697 39 99
holiday@orbis.pl; www.holidayinn.com/warsawpoland

255-510 zł54

255-510 zł272

605-755 zł10

RESIDENCE DIANA
Available for long, medium & short stays, 46 fully
furnished & equipped modern apartments. Excellent
location, next to Nowy Świat Street and the most elegant
streets of Warsaw. Each apartment is equipped with
everything you need for an enjoyable stay. Wireless and
free Internet access. Two conference rooms, restaurant 
on the ground floor. Secure parking.
46 nowoczesnych apartamentów, w pełni umeblowanych 
i wyposażonych, dostępnych na długie, średnie i krótkie
pobyty. Doskonała lokalizacja przy najbardziej eleganckiej
ulicy Warszawy  Nowy Świat. Każdy apartament posiada
wyposażenie niezbędne do wygodnego funkcjonowania.
Bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu. Dwie sale
konferencyjne, parking strzeżony, restauracja na parterze.

Chmielna 13a tel. 022 505 91 00 
info@residencediana.com; www.mamaison.com 

46{ }85-320 EUR

The hotel is conveniently located in the very heart of the
city, opposite the Palace of Culture and Science and within
walking distance of the Central Railway Station and the
Music Theatre ’Roma’. Guests are invited to the bistro,
Metro Jazz Club, well known for combining jazz with the
culinary art. Parking is located in front of the hotel. Wide
choice of room standards. Breakfast and taxes included 
in the price.
Hotel znajduje się w samym sercu Warszawy vis a vis
Pałacu Kultury i Nauki, w odległości kilkuset metrów 
do Dworca Centralnego, a także Teatru Muzycznego Roma.
W hotelu mieści się Metro Jazz Club znany z umiejętnego
łączenia jazzu ze sztuką kulinarną. Parking dla gości przed
hotelem. Zróżnicowany standard pokoi. W ceny wliczono
śniadanie i podatek VAT.

Marszałkowska 99a tel. 022 325 31 00; fax 022 628 66 22
hotel.metropol@syrena.com.pl; www.hotelmetropol.com.pl

60-130 EUR

60-130 EUR

120-190 EUR10

162{
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The hotel is located in a quiet and green part of Warsaw,
near the Łazienkowski Park and Botanic Gardens. Recent
reconstruction and modernization to European standards.
Rooms with bathrooms, phone and TV. Some with minibar.
Business centre, aperitif bar, hotel laundry, guarded
parking. Hotel restaurant REYTAN specializes in traditional
Polish cuisine.
Hotel położony jest w cichej i zielonej dzielnicy Warszawy,
w pobliżu Parku Łazienkowskiego i Ogrodu Botanicznego.
Po niedawnej przebudowie i modernizacji pomieszczenia
hotelowe i pokoje zyskały europejski standard. Pokoje
wyposażone w łazienkę, telefon i telewizor. Niektóre pokoje
wyposażone są również w mini-barki. Business centre,
aperitif bar, pralnia hotelowa, strzeżony parking.
Restauracja hotelowa oferuje dania kuchni polskiej.

Rejtana 6 tel. 022 201 64 00; fax 022 201 65 55
rez@reytan.pl; www.reytan.pl

270-370 zł10

300-570 zł76

460-690 zł

A hotel and residence complex located beside the Royal
Łazienki consisting of the hotel building, villas with terraces,
all surrounded by a garden. Rooms with bathrooms, Sat TV
and mini bar. An ideal place for meetings, training and
conferences. For guests there is free, guarded parking.
Breakfast and taxes included in the price.
Kompleks hotelowo-rezydencyjny położony tuż przy
Łazienkach Królewskich. W jego skład, oprócz budynku
hotelowego, wchodzą wille z tarasami i ogrodami. Pokoje
z łazienkami, TV Sat i mini barkiem. Doskonałe miejsce 
na różnego typu spotkania, szkolenia i konferencje. 
Do dyspozycji gości bezpłatny, strzeżony parking. W ceny
wliczono śniadanie i podatek VAT.

Belwederska 46/50 tel. 022 841 60 21; fax 022 841 60 29
poczta@hotelparkowa.pl; www.hotelparkowa.pl

240 zł33

300 zł8

400 zł3

Krakowskie PrzedmieÊcie 47/51
Mon.-Fri. 11.00-19.00
Sat. 11.00-17.00

seashells, minerals and fossils •
silver and amber jewellery •

semiprecious stone necklaces •
African and Asian handcraft •

decorative stone products •

NNEEPPTTUUNNEEAA

Krakowskie PrzedmieÊcie 47/51
tel. 022 826 02 47
www.neptunea.pl

muszle, minera∏y i skamienia∏oÊci •
bi˝uteria srebrna i bursztynowa •

naszyjniki z kamieni pó∏szlachetnych •
r´kodzie∏o afrykaƒskie i azjatyckie •

wyroby z kamieni ozdobnych •

NNEEPPTTUUNNEEAA

Very good city centre location close to one of the main
routes of Warsaw. The most picturesque park of the city,
The Royal Lazienki, is very near. Bright, spacious and well
equipped rooms. Studio type rooms are available also.
Friendly atmosphere and comfort. Two conference rooms
with professional business meetings, conferences and
training servicing equipment are available. 
Doskonała lokalizacja w samym centrum stolicy, blisko
jednej z głównych arterii miasta. Nieopodal znajduje się
najpiękniejszy park Warszawy - Łazienki Królewskie. Jasne,
duże i dobrze wyposażone pokoje. W ofercie dostępne
również pokoje typu studio. Miła atmosfera i pełen
komfort. Dwie sale konferencyjne ze sprzętem do
profesjonalnej obsługi spotkań biznesowych, konferencji 
i szkoleń.

Sulkiewicza 11 tel. 022 840 40 11 w. 100; fax 022 840 08 47
belwederski@hotele21.pl; www.hotelbelwederski.pl; www.hotele21.pl

270 zł 
week. - 240 zł
320 zł 
week. - 280 zł

490 zł 
week. - 440 zł

Ideal location in the city centre. Short walking distance
from the most important Warsaw tourist spots such as,
Krakowskie Przedmiescie, Old Town and Tomb of the
Unknown Soldier, guarantee a great and unforgettable stay.
Well equipped, esthetic, good taste rooms. Conference
rooms with audio-video equipment for business meetings,
conferences and trainings available. 
Doskonała lokalizacja w centrum miasta. Niewielka
odległość do najważniejszych atrakcji Warszawy 
m.in. Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto czy 
Grób Nieznanego Żołnierza gwarantują wspaniały,
niezapomniany pobyt. Dobrze wyposażone, estetyczne 
i gustowne pokoje. Hotel oferuje sale konferencyjne 
z wyposażeniem audio-video do organizacji spotkań
biznesowych, konferencji, szkoleń dla firm.

Mazowiecka 10 tel. 022 827 23 65 w. 100; fax 022 827 23 65 w. 300
mazowiecki@hotele21.pl; www.mazowiecki.com.pl; www.hotele21.pl

240 zł 
week. - 220 zł
280 zł 
week. - 260 zł
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Fully furnished apartments with fully equipped kitchen 
with household name appliances. Suitable for tourists and
for companies for their employees or guests in Warsaw.
Apartments can be rented for a few days, weeks or months.
Located approx. 5 km from the centre of the city and Central
Railway Station. Business meeting services. Rooms for
nonsmokers, airport transfers, laundry service.
Wynajem w pełni umeblowanych apartamentów z aneksem
kuchennym i kompletnym sprzętem AGD. Odpowiednie
zarówno dla osób prywatnych oraz dla firm goszczących
współpracowników lub klientów w Warszawie. Apartamenty
można wynająć na kilka dni, tygodni lub miesięcy.
Położone około 5 kilometrów od centrum. Obsługa spotkań
biznesowych. Pokoje dla niepalących, transport z/na
lotnisko, pralnia.

Augustówka 9 tel. 022 550 45 50; fax 022 550 45 60
www.warsawapartments.com.pl

189-249 zł89

219-279 zł37

389 zł3

The hotel is located in a historical, Secession style house
from the end of the XIX Century. The Royal Castle and Old
Town are just one kilometer from the hotel. Excellent
location for the city centre. The attractions of the district 
of Praga are within walking distance. Air-conditioned
conference room with AV equipment and Internet.
Hotel mieści się w zabytkowej, secesyjnej kamienicy 
z  końca XIX  wieku. Zamek Królewski i Starówka znajdują
się niecały kilometr od hotelu. Doskonała komunikacja 
z centrum miasta, atrakcje warszawskiej Pragi w zasięgu
spaceru. Klimatyzowana sala konferencyjna, wyposażenie
audio-wizualne i Internet.

Al. Solidarności 61 tel. 022 818 49 89; fax 022 618 40 58
rez@praski.pl; www.praski.pl 

200-250 zł 
week. - 160-200 zł5

200-280 zł 
week. - 160-230 zł19

315 zł 
week. - 255 zł7

An economical class hotel, a part of the Start Group, 
the first Polish chain of economic hotels. Located 6 km
from the city centre with convenient public transportation. 
231 rooms in two standard levels: Lux and Studio Lux. 
Air-conditioned restaurant for 100 guests and drinks bar
After Five. Credit cards are accepted. 
Obiekt należy do grupy Start hotel, pierwszej, polskiej sieci
hoteli ekonomicznych. Położony jest około 6 km od centrum
miasta z dogodnym połączeniem z centrum i innymi
dzielnicami Warszawy. 231 pokoi w dwóch przedziałach
jakości: Lux oraz Studio Lux. Klimatyzowana restauracja 
na 100 osób oraz drink bar After Five. Akceptowane karty
kredytowe.

Mangalia 3a tel. 022 320 20 00; fax 022 842 68 51
portos@starthotel.pl; www.starthotel.pl

160-240 zł63

160-240 zł157

160-240 zł8

This hostel is popular with workers, school trips, organized
groups of youngsters and students as well as individual
guests. Located close to main city roads leading to Kraków
and Katowice, quite close to the airport (and neighboring
horse racecourse). Convenient communication with city
center. Rooms with kitchenette and bathroom and
upgraded standard rooms also available. 
Hostel jest bardzo popularny wśród pracowników firm,
wycieczek szkolnych, grup młodzieżowych oraz studentów
jak również gości indywidualnych. Położony blisko
głównych arterii komunikacyjnych Warszawy, przy wyjeździe
na Kraków i Katowice, w pobliżu lotniska (w bezpośrednim
sąsiedztwie Toru Wyścigów Konnych). Dogodny dojazd 
do centrum. Dostępne lokale z kuchnią, łazienką i wc oraz
pokoje gościnne o podwyższonym standardzie.

Bokserska 36 tel. 022 843 47 22; fax 022 853 30 01
sluzewiec@puhit.pl; www.puhit.pl

70-90 zł5

140-160 zł4

210 zł3

110-200 zł3

This hotel is a part of the Start Group, the first Polish chain
of economic hotels. Located on the right bank of the Vistula
(South Praga district), close to the Łazienkowska Route 
and roads to Lublin and Terespol (Eastern border).
Convenient communication to city centre. All rooms are
equipped with bathroom, phone, radio and Sat TV. Hotel
facilities include: Nova Restaurant, After Five Club,
snooker, strong-box. Breakfast not included in price (28 zł).
Obiekt należy do grupy Start hotel, pierwszej, polskiej sieci
hoteli ekonomicznych. Położony jest po prawej stronie
Wisły w pobliżu Trasy Łazienkowskiej oraz drogi wyjazdowej
na Lublin i Terespol. Dogodne połączenie z centrum miasta.
Wszystkie pokoje z łazienkami, telefonem, radiem oraz TV
kablową. Restauracja Nova, Club After Five, bilard, sejf.
Śniadanie niewliczone w cenę pokoju (28 zł).

Omulewska 24 tel. 022 810 06 91; fax 022 813 02 55
felix@starthotel.pl; www.starthotel.pl

140-289 zł23

140-289 zł187

140-289 zł2

The hotel is located in Wilanów one of the most prestigious
districts of Warsaw. Good communication with the city
centre (ca 30 minutes). The offer is for long term residence
for business people and tourists. Discounts for loyal 
clients and groups. All rooms with bathrooms. Billiards, 
7 conference rooms. Breakfast included. Free parking.
Hotel położony w Wilanowie - jednej z najbardziej
reprezentacyjnych dzielnic Warszawy. Dogodne połączenie
komunikacyjne z centrum. Oferujący pobyty długoterminowe
dla klientów biznesowych oraz turystów. Atrakcyjne zniżki 
dla stałych gości i grup zorganizowanych. Wszystkie pokoje 
z łazienkami. Bilard, 7 sal konferencyjnych. Śniadanie
wliczone w cenę. Bezpłatny parking.

Kubickiego 3 tel. 022 550 61 00; fax 642 23 89
hotel@dipservice.pl; www.dipservice.pl

140-180 zł
week. - 140 zł33

170-230 zł
week. - 170 zł36

260 zł4

The alternative to a hotel - high standard apartments with
fully equipped kitchen: fridge, cutlery table sets, cooking
utensils. Can be rented for a few days, weeks or months.
Parking and garage. Conferences and training for 30 guests.
The apartments are located close to the business district 
in Jerozolimskie Avenue. Convenient public transport to the
city centre. 7 kilometers from the airport.
Alternatywa dla hotelu - ekskluzywne apartamenty 
z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym (lodówka,
zastawa stołowa, naczynia). Do wynajęcia na dni, tygodnie
lub miesiące. Parking, garaż, możliwość organizowania
konferencji i szkoleń do 30 osób. Organizacja przyjęć
okolicznościowych (grill, koktajl), obsługa cateringowa.
Apartamenty położone w pobliżu biznesowego centrum
Warszawy w Alejach Jerozolimskich. Dogodny dojazd 
z centrum. 7 km do Portu Lotniczego Okęcie.

Ryżowa 36a tel. 022 578 81 00; fax 022 863 39 61
recepcja@magnolie.com.pl; www.magnolie.com.pl 

200-225 zł 
week. - 145-170 zł145

215-240 zł 
week. - 145-170 zł7

255-325 zł3
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Tourist class hotel, a part of the Puhit hotel group, located
6 km from the city centre. Convenient public transportation
to city centre and other districts. 231 rooms in four
standards: basic, standard plus, comfort and lux with
Internet access. Club room with TV, kitchenette on every
floor, central safe deposit, Xerox and fax services. Credit
cards are accepted. 
Hotel klasy turystycznej, należący do grupy hoteli Puhit,
położony jest około 6 km od centrum miasta. Dogodne
połączenie z centrum i innymi dzielnicami Warszawy. 
231 pokoi w czterech przedziałach jakości: podstawowy,
standard plus, komfort oraz lux z dostępem do Internetu.
Sala klubowo-telewizyjna, na każdym piętrze kuchnia, sejf
hotelowy, usługi ksero i fax. Akceptowane karty kredytowe.

Mangalia 1 tel./fax 022 841 43 95, 022 841 10 43
atos@puhit.pl; www.puhit.pl 

130-210 zł14

130-210 zł48

130-210 zł138

130-210 zł23

This hostel is located in a pre-war house set in a spacious,
picturesque garden in Old Mokotów. City centre location
with convenient public transport to any destination in
Warsaw. There are 16 rooms for 2-8 guests. For guests
there is a leisure room with TV and AV equipment. It may
also be used to organize conferences or training courses.
Price without breakfast. 
Hostel znajduje się w przedwojennej kamienicy na Starym
Mokotowie, w dużym, malowniczym ogrodzie. Lokalizacja
w centrum umożliwia dogodny dojazd komunikacją
miejską do różnych części miasta. Do dyspozycji gości 16
pokoi 2-8 osobowych, sala wypoczynkowa z TV i sprzętem
audio/video, która może być wykorzystana na konferencje
lub szkolenia. Cena bez śniadania.

Dolna 42 tel. 22 841 11 73; fax 22 841 11 73
hostel@gardenvilla.pl; www.gardenvilla.pl

90-120 zł

110-130 zł

140 zł

This hotel is located in the Bemowo district close to the Tesco
supermarket. Convenient public transportation to the city centre
(about 20 minutes). On premises restaurant, conference rooms,
TV sat, guarded parking. Each room has a different design 
and colour. You may choose between Maltese, Spanish, Italian,
French etc. Studio type rooms with kitchenette are available as
well as rooms for the disabled. Conferences, training and parties
organized. 
Hotel położony na warszawskim Bemowie, blisko supermarketu
Tesco. Dogodny dojazd od centrum środkami komunikacji
miejskiej (około 20 minut). Restauracja, parking strzeżony, sale
konferencyjne, telewizja satelitarna. Każdy pokój ma inny
wystrój, można wybierać w stylach: maltańskim, hiszpańskim,
włoskim, francuskim… Dostępne pokoje typu studio z aneksem
kuchennym. Pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Organizacja szkoleń i konferencji oraz imprez okolicznościowych.

Górczewska 212 tel. 022 664 97 20; fax 022 665 41 62
hotel.tina@warszawa.eta.pl; www.hoteltina.sisco.pl

150-180 zł33

180-230 zł32

270-300 zł9

DISCOUNTS!

RABATY!
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A historical hotel, a part of a palace-park complex located
in the town of Jabłonna, about 20 km from Warsaw city
centre. Excellent spot for conferences and training. Rooms
with bathroom, TV, telephone and fridge. During your free
time visit the art gallery and have a walk around the
landscaped park located on the premises. Price includes
breakfast.
Zabytkowy hotel, część zespołu pałacowo-parkowego 
w Jabłonnie, położony 20 km od centrum Warszawy.
Znakomite miejsce do organizacji konferencji i szkoleń.
Pokoje wyposażone w łazienkę z kabiną prysznicową,
telewizor, telefon i lodówkę. W wolnych chwilach warto
odwiedzić Galerię Sztuki Współczesnej „Oranżeria” oraz
pospacerować po zabytkowym parku krajobrazowym. 
W cenę wliczono śniadanie.

Modlińska 105 tel./fax: 022 782 54 61; 022 782 54 89, 022 774 48 62
info@palacjablonna.pl; www.palacjablonna.pl

180-220 zł6

230-270 zł11

250-290 zł7

Apartments are located in the very centre of Warsaw. 
51 one and two bedrooms air conditioned suites with
kitchenette and bathroom, restaurant, small conference
room are available. Breakfast included. Longer stays 
with rebates. 
Apartamenty znajdują się w ścisłym Centrum. 51 1- 
i 2-pokojowych apartamentów z aneksem kuchennym oraz
łazienką, restauracja, mała sala konferencyjna. Śniadanie
wliczone w cenę. Zniżki przy dłuższych pobytach.

Zgoda 6 tel. 022 553 61 00; fax 022 827 10 44
apartamenty@dipservice.pl; www.dipservice.pl

170-380 zł12

250-495 zł39

The hostel is located in a historical house 30 m from 
the Old Town Market Square, facing Dawna Street and 
the famous bell at Kanonia Sq. They offer accommodation
for 50 guests in 2-12 guests rooms. There is a kitchen 
for guests as well as TV, safe deposit and luggage
storage.  Breakfast can be arranged on request. Price
without breakfast.
Hostel położony 30 m od Rynku Starego Miasta 
w zabytkowej kamienicy z oknami wychodzącymi na ulicę
Dawną i sławny dzwon Placu Kanonii. W ofercie 50 miejsc
w pokojach 2-12 osobowych. Do dyspozycji gości kuchnia
z jadalnią i TV, sejf, przechowalnia bagażu. Możliwość
zamówienia śniadania. Cena bez śniadania.

Jezuicka 2 tel. 022 635 06 76; fax 022 635 06 76
hostel@kanonia.pl; www.kanonia.pl

150-170 zł

150-170 zł

200-220 zł

Inexpensive option for groups, students, backpackers and
local company employees. Good city centre connection.
Studio rooms, 2+3 with a 40 zł per person charge. 
All equipped with kitchen, bathroom and toilet. A mall 
with cinema complex and sports club with swimming pool
is close at hand. 
Tania opcja noclegowa dla grup wycieczkowych,
młodzieży, studentów oraz pracowników firm. Dobre
połączenie z centrum. Pokoje typu studio: 2+3 w cenie 
40 zł/os. Wszystkie lokale z kuchnią, łazienką i toaletą. 
W pobliżu obiektu znajdują się centra handlowo-
rozrywkowe z Multikinem oraz klub sportowy z basenem.

Krasiczyńska 8 tel. 022 811 29 96; fax 022 675 05 56
totu@puhit.pl; www.puhit.pl

70 zł5

120 zł6

180 zł

Tourist class hotel, a part of the Puhit hotel group, located
6 km from the city centre. Convenient public transportation
to city centre and other districts. 230 rooms of different
quality: standard, standard plus and comfort. Hotel
restaurant with Polish cuisine and drink bar. Buffet
breakfasts. Ideal for tourist groups and business guests.
Hotel and restaurant accept credit cards. 
Hotel klasy turystycznej, należący do grupy hoteli Puhit,
położony jest około 6 km od centrum miasta. Dogodne
połączenie z centrum i innymi dzielnicami Warszawy. 
230 pokoi w trzech przedziałach jakości: standard, standard
plus oraz komfort. Hotelowa restauracja z kuchnią polską
oraz drink bar. Śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
Doskonała propozycja dla grup turystycznych oraz gości
biznesowych. hotel i restauracja akceptują karty kredytowe. 

Mangalia 3b tel. 022 842 09 74; fax 022 858 21 26
aramis.rezerwacje@puhit.pl; www.puhit.pl 

120-180 zł10

120-180 zł53

120-180 zł67

The hostel is located in a three storied building very close
to the city center, just 25 minutes walk from the Old Town.
The facility includes a garden with the possibility of a grill
for guests. The ground floor living room has DVD 
and computers. Breakfast included, free internet, laundry,
luggage storage, kitchenette for guests' use. Credit cards
are accepted. 
Hostel jest wolnostojącym, trzypiętrowym budynkiem, 
w samym centrum miasta, 15 minut piechotą od Starówki.
Posiada własny ogród z możliwością zorganizowania grilla
przez gości. W salonie na parterze skorzystać można 
z komputerów oraz DVD. Śniadanie wliczone w cenę,
darmowy internet, pralnia, przechowalnia bagażu, kuchnia
dla gości, akceptacja kart.

Tamka 30 tel. 022 205 00 41; fax 022 826 30 95
tamka@hostel.pl; www.tamkahostel.pl

90-110 zł3

110-160 zł7

135-165 zł5

30-45 zł / pers. os.7

The Hotel is located 3 km from the Central Train Station,
close to the Royal Castle and Old Town and 1 km from
National Stadium. Next to the hotel there is a newly opened
cinema, Praha. There are two conference rooms and 
a popular restaurant, Babalu. For long term stays ask for
studios with kitchenette and full house-hold equipment.
Hotel zlokalizowany jest około 3 km od Dworca Centralnego
w pobliżu Zamku Królewskiego i Starówki oraz 1 km 
od Stadionu Narodowego. Obok hotelu znajduje się
niedawno otwarte Kino „Praha”. Do dyspozycji gości: 
2 sale konferencyjne oraz popularna restauracja „Babalu”.
Na dłuższe pobyty oferowane są studia mieszkalne 
z aneksem kuchennym i pełnym wyposażeniem.

Kłopotowskiego 33 tel. 22 618 94 70; fax 22 619 57 44
biuro@hithotel.pl; www.hithotel.pl

170 zł12

190 zł36

220 zł6

online

hotel
booking

www.thevisitor.pl
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Sienkiewicza 6 
tel. 022 829 55 44
www.cafelemon.pl

Zapraszamy na śniadania: naleśniki gryczane 
z szynką i porem zapiekane pod mozzarellą, 

tosty z pieczonym indykiem, salami i bakłażanem.

Try our breakfast: Buckwheat crepes 
with ham and leek and mozzarella, 
roast turkey, salami and aubergine on toast.

Zestaw śniadaniowy / Breakfast set 10-16 zł
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Kubusia Puchatka 8 9.00-11.00
tel. 022 828 40 34, www.lente.waw.pl

’Lente’ breakfast
Êniadanie „Lente” 20 z∏

Nowogrodzka 56 7.30-11.00
tel. 022 625 27 84, www.radiocafe.pl

breakfast set
zestaw Êniadaniowy 22 z∏

Al. Jana Paw∏a II 23 8.00-11.30
tel. 022 653 00, www.atrio.waw.pl

breakfast set
zestaw Êniadaniowy 19-27 z∏

pl. Trzech Krzy˝y 16a 7.00-12.00
tel. 022 621 03 90

www.cafeszparka.pl
breakfast set 
zest. Êniadaniowy 7.00-12.00 z∏

Al. Jerozolimskie 24 24h
tel. 022 621 47 33, 

www.restaurantcity24.pl
breakfast set
zest. Êniadaniowy 11,99-14,99 z∏

˚elazna 41/3 6-11
tel. 022 890-09-99, www.chicagos.pl

breakfast set
zest. Êniadaniowy 11,99-14,99 z∏

Marszałkowska 53 (pl. Konstytucji)

Brasseries – Cukiernie:
• Krakowskie Przedmieście 13
• Przejazd 6 (Osiedle Marina)
• Nowogrodzka 1/3

Merry Christmas

To the casual fleeting eye, Batida may look just as a place
where the idea of a café has been elevated to the days of
nobility and European charm. But it is much, much more.
With a number of locations in the city, the one on 
pl. Konstytucji, is perhaps the one that exemplifies what
the Batida vision is all about. A mammoth space,
majestically sweeping with high ceilings and porcelain
chandeliers, does apt justice to the wide spectrum 
of what it purveys within. Batida could very well be all
things to all people, and delivers on this motto superbly
over breakfast, lunch, dinner, and throughout the day; 
no more the argument between couples on where to go
– cake and coffee for the wife, or something more akin 
to a meal for the fellow. The winning concept here is 
to make everyone happy in an elegant, classy setting
conducive to good conversation.
Everyone is welcome especially during the Christmas
period for shopping and to Café Batida which has
prepared very special cakes, sweets and chocolate
candies for you. The best decorations for the Christmas
table, or as sweet gifts under the Christmas tree.

www.batida.com.pl
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RREESSTTAAUURRAANNTT

CCAAFFEETTEERRIIAA  ••  PPUUBB  ••  CCLLUUBB
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110

Below is a list of Warsaw restaurants, which has been carefully selected to present different price levels and standards. The descriptions
were enriched by the Chef's recommendations, followed by the lowest price of a bottle of beer, of soup and the minimum price of a main
dish. To avoid your appetite ruining your budget we have added a special price index.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dobrych i sprawdzonych restauracji. Reprezentuje ona większość typów kuchni oraz różnorodne poziomy
cenowe i jakościowe, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Opis wzbogaciliśmy o przykłady menu, podając rekomendowaną przez Szefa
Kuchni potrawę, a także cenę za najtańsze piwo, najtańszą zupę oraz cenę „od w górę” za główne danie. Aby Twój apetyt nie nadwyrężył
zbytnio kieszeni zapoznaj się ze specjalnym indeksem cenowym umieszczonym przy każdej opisywanej restauracji.

cheapest beer
najtańsze piwo

recomendation
specjalność

cheapest soup
najtańsza zupa

cheapest main dish
najtańsze danie główne

number of seats
ilość miejsc

summer garden
letni ogródek

credit cards
karty kredytowe

air conditioning
klimatyzacja

– <   30 zł

– 31-45 zł

– 46-60 zł

– 61-75 zł

– >   76 zł

+ +

=

american • amerykańska

110

www.champions.pl

First Polish sports theme restaurant. Here you
can dine well and watch sporting events on 
TV screens. Unusual and modern interiors,
professional service. This place is a restaurant, 
a lunch bar and, in the evening, a club. 
Pierwsza w Polsce restauracja o charakterze
sportowym, gdzie można smacznie zjeść 
i obejrzeć bieżące relacje ze spotkań sportowych.
Nietypowy i nowoczesny wystrój wnętrza,
profesjonalna obsługa, całość łączy w sobie
cechy restauracji, lunch baru, a wieczorem także
klubu.

Al. Jerozlimskie 65/79
tel. 022 630 51 19

1100-2400

28 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 12 zł

soup of the day - 15 zł
zupa dnia

„Bambino” Baby Back Ribs - 26 zł
żeberka „Bambino”

american • amerykańska

80

www.chicagos.pl

A restaurant on two levels, great for private
dinners as well parties or any kind of meeting.
Interiors are in 1950’s and 60’s style. Share your
table with Marilyn Monroe or Elvis and enjoy
American and Tex-Mex cuisine or have drinks at
famous American bars. 
Dwupoziomowy lokal, który idealnie nadaje się 
na organizację imprez jak i na bussines lunch.
Wystrój nawiązuje do Ameryki lat 50 i 60-tych
ubiegłego stulecia. W „towarzystwie” Marilyn
Monroe i Elvis’a można spróbować potraw 
kuchni amerykańskiej i tex-mex oraz drinków 
z najsłynniejszych amerykańskich barów.

Żelazna 41/3
tel. 022 890 09 99

�-� 0900-2400

�-� 1300-2400

25 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 8 zł

Texas chilli soup
gęsta zupa z mięsem wołowym 
i pomidorami - 13 zł

mushroom steak with garlic sauce
stek z grzybami w sosie 
czosnkowym - 49 zł

american • amerykańska

160

www.komunikat.net

The KOM restaurant is located in a historical building at
the Swietokrzyska Metro station. There are four, carefully
decorated rooms. The sophisticated and friendly
atmosphere attracts celebrities, diplomats and business
and media people. The new chef, Daniel Isberg, offers
Californian cuisine - mix of Mediterranean and Asian
tastes. Attendance at the Daniel Isberg School of
Cookery is also available. Restauracja KOM mieści się
w historycznym budynku PAST-y, tuż przy stacji metra
Świętokrzyska. Cztery sale, urządzone z niezwykłą
pieczołowitością i dbałością o szczegóły. Wyrafinowana
i przyjazna atmosfera przyciąga świat biznesu, gwiazdy,
dyplomatów oraz ludzi mediów. Nowy szef kuchni
Daniel Isberg oferuje kuchnię kalifornijską - połączenie
smaków śródziemnomorskich i azjatyckich. Restauracja
proponuje lekcje w Szkole Gotowania Daniela Isberga.

Zielna 37
tel. 022 338 63 53

1200-…

59 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 11 zł

fish soup ’Ocean Anger’ - 35 zł
zupa rybna „Gniew oceanu”

KILLER - pork loins in pistacchios; 
polędwiczki wieprzowe 
w pistacjach - 63 zł

american • amerykańska

100

www.restaurantcity24.pl

A modern 2 level restaurant close to Nowy Świat.
24h a day service with tasty dishes made by
chefs who have that special American restaurant
know-how. Two spacious rooms with comfy, 
soft sofas and plasma screens to enjoy sports 
or musical events whilst relaxing with a drink 
and Tex-Mex specialties. 
Nowoczesny 2-poziomowy lokal w pobliżu
Nowego Światu. Przez całą dobę można tu zjeść
smaczny posiłek przygotowany przez najlepszych
znawców kuchni amerykańskiej. Dwie olbrzymie
sale z miękkimi sofami i telewizją plazmową
zachęcają do oglądania wydarzeń sportowych 
i muzycznych przy drinkach i specjałach kuchni
TEX-MEX.

Al. Jerozolimskie 6
tel. 022 621 47 33

daily
całą dobę

19,90 zł OKOCIM 
0,5 l - 8 zł

onion soup - 10 zł
zupa cebulowa

giant big beef hamburger - 23 zł
ogromny hamburger wołowy
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austrian-hungarian • austro-węgierska

272

www.ckoberza.pl

The restaurant is situated on three levels 
in a tenement building. The cuisine is traditional
Imperial Austro-Hungarian epoch, with specialties
from Austria, Poland, Galicia, Czech and
Hungary. Beer - 13 zł for a litre of Tyskie served
in solid mugs. Liquid Franziskaner. Catering for
Christmas and Company parties. 
Restauracja mieści się w kamiennicy na trzech
kondygnacjach. Kuchnia oferuje specjalności
cesarsko-królewskie (austriackie, polskie,
galicyjskie, czeskie i węgierskie) Piwo Tyskie 
13 zł/l serwowane w solidnych kuflach. Lany
Franziskaner. Organizacja imprez świątecznych 
i firmowych.

Chmielna 28
tel. 022 828 45 85

1100-…

24 zł TYSKIE 
0,4 l - 6 zł

Polish sour soup - 10 zł
żur polski

beer loin pork - 32 zł
piwna golonka

brasilian • brazylijska

120

www.churrasco.pl

Specialty Brazilian cuisine. Live Latino music on
Thursdays and on weekends. Great place for
those who like to eat well, at reasonable prices,
and as much as they can! The intimate DELFIN
Bistro can cater for parties of up to 30 guests. 
Restauracja specjalizuje się w kuchni brazylijskiej.
W czwartki, piątki i soboty muzyka latynoska 
na żywo. Jest to miejsce dla tych, którzy lubią
zjeść dobrze, niedrogo i przede wszystkim do syta!
W kameralnym Bistro DELFIN organizacja imprez
okolicznościowych na wyłączność do 30 miejsc.

Próżna 8
tel. 022 620 50 80

1200-…

29 zł TYSKIE 
0,33 l - 6 zł

soup of the day - 6 zł
zupa dnia

eat as much as you can - 49,90 zł
jesz ile chcesz

european • europejska

70

www.migawka.waw.pl

Warm interiors with photo gallery on the walls
changed every 2-3 weeks located in the very
Warsaw centre behind the Novotel hotel. Modern
club in the basement with parties every evening.
12.00-16.00 home made lunches, 15.30-18.30
Beer HAPPY HOURS. Evenings for promotional and
theme parties. Ask for business meetings and other
parties offer. 
Ciepły wystrój, galeria fotografii zmieniana co 2-3
tygodnie. Lokal w samym centrum Warszawy na
tyłach hotelu Novotel. W podziemiach duży
nowoczesny klub, w którym wieczorami odbywają
się imprezy. 12.00-16.00 domowe lunche, 15.30-
18.30 HAPPY HOUR na piwo. Wieczorami promocje
połączone z imprezami tematycznymi. Organizacja
imprez okolicznościowych i spotkań biznesowych.

Nowogrodzka 22
tel. 022 629 25 23

�-� 1200-…
�-� 1500-…

18 zł STRONG 
0,5 l - 7 zł

homemade tripe - 10 zł
flaczki domowe

grilled joint of pork - 26 zł
grillowany schab z oscypkiem

english • angielska

70

www.londonsteakhouse.pl

Warsaw in London or London in Warsaw - An
English restaurant on Jerozolimskie Avenue. 
A plus here is the conference room for 24 people.
The restaurant is air-conditioned.
Warszawa w Londynie czy Londyn w Warszawie -
jakkolwiek by było jest to prawdziwa angielska
restauracja w Al. Jerozolimskich. Dodatkowym
atutem restauracji jest sala konferencyjna na 
24 osoby. Cała restauracja jest klimatyzowana.

Al. Jerozolimskie 42
tel. 022 827 00 20

1100-2400

36 zł

ŻYWIEC 
0,33 l - 9 zł

any soup - 14 zł
każda zupa

London steak - 38-76 zł
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french • francuska

60

The menu is an unique combination of colours,
designs and flavours. Try the Prowansja for a new
dining experience. Here you will be able to
appreciate the expression „dining quality”. 
Tutejsze menu to wyjątkowa kraina kolorów,
kształtów i zapachów. Przekonaj się jak restauracja
Prowansja może wprowadzić nową jakość
kulinarnych doznań dla Twojego podniebienia.
Tutaj zrozumiesz co znaczy „sztuka jedzenia”.

Koszykowa 1
tel. 022 621 42 58

1200-…

35 zł CALSBERG 
0,25 l - 7 zł

onion soup - 15 zł
zupa cebulowa

backed lamb with fig and potatoes
from vineyard; jagnięcina pieczona 
z figami i ziemniakami z winnic - 64 zł

Wystrój restauracji nawiązuje do starych wnętrz
prowansalskiego Lazurowego Wybrzeża, 
tworząc w Warszawie doskonałe miejsce 

będące odskocznią od codziennego pędu i stresu, 
a klasyczne menu z południa Francji 
serwowane przy dźwiękach chanson, 

kreuje wyjątkowy nastrój do picia wina 
i długich, długich rozmów.

chinese • chińska

250

www.wook.pl

All the dishes are prepared in front of the guests
who can watch the culinary process. The flames
from the fire during the cooking are an experience
not to miss and are a special display presenting
the art of Chinese cuisine. This is not the only
reason to visit this restaurant, however, there are
lots more! Free Wi-Fi. 
Proces przygotowania każdego dania odbywa się
na oczach klientów. Efektowne płomienie ognia
buchają wysoko, a całość sprawia wrażenie, 
że uczestniczymy w wyjątkowym spektaklu,
pokazującym kunszt chińskich mistrzów. Choćby
tylko z tego powodu warto tu zajrzeć! Internet
bezprzewodowy.

Al. Jerozolimskie 65/79
tel. 022 630 74 74

1100-2300

6 zł OKOCIM 
0,3 l - 4 zł

WAN TAN - 4 zł

Sechuan chicken - 6 zł
kurczak po seczuańsku

A REALLY ORIGINAL RESTAURANT AS NEVER SEEN BEFORE!
RESTAURACJA JAKIEJ JESZCZE NIE BY¸O!

NOW THE WOOK CAN ALSO BE FOUND IN WROCŁAW
Grunwaldzki Passage Gallery (level +2)
22 Grunwaldzki Sq., tel. 071 328 09 42

TERAZ WOOK RÓWNIE˚ WE WROCŁAWIU
CH Pasa˝ Grunwaldzki (poziom +2)

Plac Grunwaldzki 22, tel. 071 328 09 42

wroclaw@wook.pl.
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balkan • bałkańska

300

www.banjaluka.pl

This is an extraordinary spot in the city centre.
Beautifully arranged interiors, everyday live
music, grill and smoked meats. Own bakery 
and home-made meat delicacies. Chefs from
Serbia and Croatia. A large garden with pond 
and a 100 year old tree. 
Wyjątkowe miejsce w centrum miasta. Pięknie
zaaranżowane wnętrza, codziennie muzyka na
żywo, na miejscu wędzarnia i grill. Własne
wypieki i wędliny. Kucharze z Serbii i Chorwacji.
Duży ogród, a w nim staw i stuletni orzech.

Puławska 101
tel. 022 854 07 82

1200-2400

20 zł OKOCIM 
0,3 l - 6 zł

jagneča čorba - 10 zł
zupa jagnięca

Punjena Vesalica - schab
nadziewany wędzonym serem 
i wędzoną szynką prsut - 33 zł

chinese • chińska

88

The Beijing restaurant is located very close to 
The Grand Theatre and not far from the Old Town
and has been open since 1993. The restaurant
has been recently re-modernized. The menu from
northern China has been put together by chefs
from Pekin. 
Restauracja Pekin znajduje się kilkanaście
metrów od Teatru Wielkiego, w pobliżu Starego
Miasta. Lokal działa od 1993 roku - obecnie 
po kapitalnym remoncie. Menu z potrawami 
z regionu północnego Chin przygotowywane
przez kucharzy z Pekinu.

Senatorska 27
tel. 022 827 48 04

1200-2300

32 zł TYSKIE 
0,3 l - 7 zł

spicy-sour soup - 8 zł
zupa pikantno-kwaśna

chicken a la General - 33 zł
kurczak w sosie generała

chinese • chińska

125

www.chinatown.pl

Once popular with Ambassadors, diplomats,
businessmen and reporters now open in the heart
of the city. An original Chinese restaurant offering
a wide range of traditional dishes in the restaurant
or as take away. 
Miejsce popularne wśród ambasadorów,
dyplomatów, biznesmenów i dziennikarzy, 
teraz w samym centrum Stolicy! Oryginalna
kuchnia chińska oferująca bogatą kartę dań 
na miejscu jak również dania na wynos.

Al. Jerozolimskie 87 Al. Lotników 28 Al. Jerozolimskie 148
tel. 022 621 37 90 tel. 022 857 34 90 tel. 022 882 02 31

1130-2200

19 zł ŻYWIEC 
0,3 l - 6 zł

tomatoe soup with beef - 6 zł
pomidorowa z wołowiną

chicken with dried pepper 
and sesame; kurczak z suszoną
papryką i sezamem - 25 zł

CHINA TOWN

chinese • chińska

150

The restaurant consists of a main room and two
private circular rooms for meetings of small
groups of friends. In the interesting basement
there is a room with a MONGOLIAN GRILL
’TSHINGIS CHAN’ - Self service according to
your needs and tastes. 
Restauracja składa się z sali głównej oraz dwóch
kameralnych sal. Dodatkowo w nastrojowych
piwnicach - miejsce wyjątkowe i jedyne w swoim
rodzaju - GRILL MONGOLSKI „TSHINGIS CHAN”,
gdzie można samodzielnie skomponować danie
według własnego gustu. LUNCH 20 zł.

Senatorska 27
tel. 022 827 97 07, 022 828 89 15

�-� 1200-…
� 1230-2200

25,90 zł ŻYWIEC 
0,3 l - 8 zł

spicy-sour soup - 12,90 zł
zupa pikantno-kwaśna

Peking duck - 135 zł
kaczka pekińska



fusion • autorska

200

www.babalu.pl

The First in Poland. An Open Fusion Restaurant.
The entrance, 29 zł, entitles you to eat as much
as you want. Many very good dishes from cuisine
around the world. The food is cooked on open
fires in woks. An ideal place for parties - large
room for 200 guests. 
Pierwsza w Polsce restauracja Open Fusion.
Płacąc 29 zł przy wejściu jesz ile chcesz. 
W menu najlepsze dania ze wszystkich kuchni
świata. Potrawy przygotowywane są bezpośrednio
na ogniu (wook). Dobre miejsce na organizację
imprez - duża sala na 200 osób.

Kłopotowskiego 33
tel. 022 424 66 66

1200-2300

29 zł
angielski; wejściówka

TYSKIE 
0,5 l - 6 zł

wook dishes
dania z wooka
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chinese • chińska

70

www.redorange.com.pl

Chinese fusion cuisine. Interiors are modern and
comfortable with light wood and pastel colours.
The menu contains genuine Cantonese dishes
(sweet-not spicy), Sichuan (very spicy) and an
interesting offer of Beijing dishes (mostly flour
based). Lunch sets from 19,90 zł. 
Restauracja oferująca kuchnię chińską typu fusion
nowocześnie urządzona w ciepłym klimacie 
- jasne drewno, stonowana kolorystyka. W menu
oryginalne potrawy kantońskie (słodko-łagodne),
seczuańskie (bardzo ostre) oraz ciekawa propozycja
kulinarna z okolic Pekinu (potrawy mączne).
Zestawy lunchowe od 19,90 zł.

Grzybowska 9
tel. 022 890 98 25

1200-2300

19,19 zł ŻYWIEC 
0,3 l - 7,50 zł

spicy-sour soup - 10,90 zł
zupa pikantno-kwaśna

emu sakiweki - 45,80 zł
sakiweki ze strusia

chinese • chińska

55

www.hongkonghouse.com.pl

Located in a historical building in a nice part of
the district of Ochota very close to the city centre.
The Chef and all the kitchen staff are well
experienced. The interiors are in warm colours.
Friendly atmosphere and friendly service. Lunch
menu 19 zł.
Hong Kong House mieści się w zabytkowej
kamienicy w najładniejszej części Ochoty, 
bardzo blisko Centrum. Kucharze w restauracji 
posiadają bogate doświadczenie kulinarne. Wystrój 
w ciepłych kolorach. Przyjazna atmosfera i przemiła
obsługa. Lunch menu 19 zł.

Filtrowa 70
tel. 022 658 00 68

1200-2300

24 zł ŻYWIEC 
0,3 l - 6 zł

choice of soups - 10,90 zł
zupy do wyboru

duck dishes > 36 zł
dania z kaczki

fusion • autorska

40

www.leregina.com

La Rotisserie Restaurant at MaMaison Le Regina
Hotel is recommended by the Michelin guide. 
In the evenings, Chef Paweł Oszczyk, offers his
gourmet menu with amuse-gueules which are
accompanied by the finest wines from the
Sommelier’s selection. On Sundays between 1 
and 6 p.m. there is a special �Linner’ - a five 
course gourmet menu with wines served directly 
to your table. 
Restauracja w Hotelu MaMaison Le Regina jest
rekomendowana przez Przewodnik Michelin. Szef
Paweł Oszczyk zaskakuje wyjątkowymi aranżacjami
i niepowtarzalnym smakiem dań degustacyjnych 
z autorskiego menu oraz perfekcyjnie dobraną listą
win. W każdą niedzielę między 13:00 a 18:00
„Linner” - pięciodaniowy obiad wraz z winem.

Kościelna 12
tel. 022 531 60 70

0630-2300

98 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 14 zł

ragout of scallops with pine nuts;
ragout z małży Św. Jakuba 
z orzeszkami pinii

Set menu (4, 5, 6 dishes); 
menu degustacyjne (4, 5, 6 dań):
4 - 182 zł; 5 - 196 zł; 6 - 224 zł
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indian • indyjska

110

Motto of the Restaurant: ’The best Indian restaurant
in Poland’. Indian style restaurant mostly visited
by Hindus, English and Polish guests. Try
excellent menu of Tandoori stove! 
Motto restauracji: „Najlepsza indyjska restauracja
w Polsce”. Do stałych klientów należą Hindusi,
Anglicy oraz Polacy. Godnymi polecenia są
potrawy z pieca Tandoori!

Marszałkowska 21/25
tel. 022 825 23 75

1200-2230

24 zł OKOCIM 
0,33 l - 8 zł

vegetable soup - 13 zł
zupa warzywna

Specialities from the Tandoori
stove; potrawy z pieca Tandoori

fusion • autorska

80

www.sadhu.pl

Fusion menu: Oriental tastes and culinary
traditions of Europe. Special menu for
vegetarians. Cosy and intimate place. Orient,
Latino, chill out music. Culinary and not only
culinary traces of remote travels to India, 
Sri Lanka, Morocco, South America. Restaurant
for no smokers.
Kuchnia fusion: magia orientalnych smaków,
tradycje kulinarne Europy. Specjalna oferta
również dla wegetarian. Ciepło i nastrojowo.
Rytmy orientalne, latynoskie, chill out. Kulinarny
(i nie tylko) ślad dalekich podróży do Indii, Sri
Lanki, Ameryki Południowej, Maroko. Restauracja
dla niepalących.

Wałowa 3
tel. 022 635 81 39, 0-603 067 134

1300-2300

25 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 7 zł

Dhal - 9 zł

Arabic Nights - excellent turkey
dish; Arabskie Noce - wykwintna
potrawa z indyka - 32 zł

indian • indyjska

50

The restaurant is located between Squares
Konstytucji and Zbawiciela above a shop gallery.
Interesting interiors just like a Hindu salon.
Original batiks on the walls. Chefs from India and
Nepal. Wide selection of vegetarian dishes. 
Restauracja położona w centrum Warszawy
pomiędzy pl. Konstytucji i pl. Zbawiciela, nad
galerią sklepową. Ciekawy wystrój tworzy klimat
hinduskiego salonu. Na ścianach oryginalne
batiki. Kuchnia prowadzona przez kucharzy z Indii
i Nepalu. Duży wybór dań wegetariańskich.

Marszałkowska 34/50
tel. 022 621 13 92

1200-2300

20 zł

ŻYWIEC 
0,33 l - 8 zł

tomato soup - 12 zł
zupa z pomidorów

Tandoori chicken - 30 zł
kurczak Tandoori
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Get to know Paris 
from the Kitchen side!
95 KEN Avenue (metro Stokłosy)

Open everyday 11.00-23.00

Poznaj Pary˝ od kuchni!
Aleja KEN 95 (metro Stokłosy)

Zapraszamy codziennie 11.00-23.00

www.leregal.pl
tel. 022 644 17 18

italian • włoska

140

www.biblioteka.hotel.com.pl

The restaurant is located in the new University
Library and serves an International menu with
French inspiration and Italian new generation
cuisine. This is a unique mix of flavours based 
on contrasts with original dishes from the Italian
Chef, Alfredo Chiocchetti. 
Restauracja mieści się w nowym gmachu
Biblioteki Uniwersyteckiej. Menu międzynarodowe,
inspirowane kuchnią francuską i włoską nowej
generacji. Niebanalne połączenia smaków opartych
na kontrastach. Autorskie dania włoskiego szefa
Alfredo Chiocchetti.

Dobra 56/66
tel. 022 552 71 95

�-� 1200-2300

30 zł TYSKIE 
0,3 l - 8 zł

29 zł

papardelle with boletus - 29 zł
papardelle z prawdziwkami

italian • włoska

150

www.sanlorenzo.pl

The one of the first Italian restaurant in Warsaw is
famous for fresh fish and sea food. The ground
floor offer quick lunches. The first floor air-
condition room can be candle lit, for family or
business dinners. And the roofed summer garden
- is the best for this season.
Jedna z pierwszych włoskich restauracji 
w Warszawie słynąca ze świeżych ryb, i owoców
morza. Sala na parterze, to bistro na szybki lunch,
a na piętrze - wspaniała klimatyzowana przestrzeń
na rodzinny obiad, spotkanie firmowe czy kolację
przy świecach. Jest jeszcze spory, zadaszony
ogródek - najlepszy na letnie upały!

Al. Jana Pawła II 36
tel. 022 652 16 16

1200-…

35 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 8 zł

cream of tomato soup - 21 zł
krem z pomidorów

sea bass tatar set with tuna 
petals; tatar z labraksa z płatkami
surowego tuńczyka - 54 zł

italian • włoska

70

www.millegusti.pl

A new restaurant located in the round building at
the crossroads Elektoralna and Jana Pawła II
streets. ‘Mille Gusti’ means a thousands flavors.
A new winter menu! Fresh seafood is served on
Thursdays and Fridays. With its rich selection of
wines, professional service and special
atmosphere this is the ideal place for social as
well as business meetings.
Nowa restauracja w półokrągłym budynku 
u zbiegu Elektoralnej i Jana Pawła II. „Mille Gusti”
znaczy tysiąc smaków. Nowe zimowe menu jak
również świeże owoce morza w czwartki i piątki.
Bogata karta win, profesjonalna obsługa i miła
atmosfera czynią to miejsce odpowiednie
zarówno na spotkania towarzyskie ja i biznesowe
lunche.

Elektoralna 23
tel. 022 499 51 78

1200-2300

21 zł OKOCIM 
0,33 l - 7 zł

soup of the day - 10 zł
zupa dnia

veal cutlets on lemon sause with
polenta; sznycelki cielęce w sosie
cytrynowym z polentą - 43 zł

italian • włoska

60

www.centorrino.pl

The restaurant is located in the city centre on
Chmielna Street in the courtyard between Czekolada
and the C.K. Oberza restaurants. Cozy, pastel
coloured interiors with a certain mood, Italian
music. Menu with reasonable prices by Chef
Antonio Centorrino. One if his specialties is gnocchi
al la vodka. Ask for the offer for incentive parties and
business meetings as well as outside catering. 
Restauracja w podwórzu pomiędzy Czekoladą a C.K.
Oberżą. Przytulne wnętrza z nastrojową, włoską
muzyką. Wyjątkowe miejsce dla fanów smaku
włoskiej kuchni. Menu w przystępnych cenach
opracowane zostało przez samego szefa Antonio
Centorrino. Jedną ze sztandarowych specjalności są
gnocchi alla vodka. Na życzenie organizacja imprez
okolicznościowych i spotkań biznesowych, catering.

Chmielna 28a/1
tel. 022 826 69 30

�-� 1200-2300

�-� 1300-2300

24 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 8 zł

straciatella - 13 zł

stuffed calamari - 42 zł
kalmary nadziewane
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italian • włoska

250

www.vabene.pl

Va Bene is part of a network of restaurants known
for their great Italian cuisine based on traditional
recipes using fresh and natural ingredients. Every
restaurant is furnished with Italian elements
guaranteeing a warm and friendly atmosphere for
the guests. A good place for a business lunch or
a family dinner. 
Va Bene stanowi sieć restauracji znanych ze
wspaniałych dań przygotowywanych według
oryginalnych włoskich receptur w oparciu o
świeże i naturalne składniki. Każda z restauracji
utrzymana jest w oryginalnym włoskim klimacie
zapewniając klientom ciepłą i przyjazną
atmosferę.

Kasprzaka 7 Pruszkowska 13 Zamiany 4
tel. 022 632 28 25 tel. 022 824 50 60 tel. 022 855 31 40

1100-2300

19 zł CARLSBERG 
0,25 l - 4 zł

lentil soup with becon and toast;
zupa z soczewicy z bekonem 
i grzanką - 13 zł

PASTA FESTIVAL - choice of 500; 
FESTIWAL MAKARONÓW - ponad 
500 kompozycji

italian • włoska

60

www.tiamo.pl

The interiors are like a typical Italian trattoria. The
stone niches with frescoes create the ideal space
for intimate candle lit dinners as well as meetings
where important  matters can be to be discussed.
Professional service, Italian music, hospitality
and the special and unforgettable flavours of
Mediterranean dishes create a welcoming
combination. 
Wnętrze restauracji przypomina typową włoską
trattorię. Kamienne nisze ozdobione freskami 
to idealne miejsca na kameralne kolacje przy
świecach, czy też spotkania w interesach.
Profesjonalna obsługa, włoska muzyka, domowa
gościnność, a przede wszystkim niepowtarzalny
smak i aromat śródziemnomorskich potraw.

Świętokrzyska 34
tel. 022 620 79 97

1200-2300

35 zł BUDWEISER 
0,3 l - 6,90 zł

Toscanian soup - 13 zł
zupa toskańska

beef loin with borolo sauce - 39 zł
polędwica wołowa w sosie borolo
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international • międzynarodowa

160

www.thecinnamon.com.pl

An elegant restaurant and club located in the
Metropolitan building situated close to the Old
Town just behind The Grand Theatre. Inside 
you will discover special wood constructions, 
in diverse, light colours. The bar is famous for its
sophisticated drinks. You can eat well here and
listen to house or funky music. Door selection. 
Elegancka restauracja i klub zlokalizowana 
w biurowcu Metropolitan w pobliżu Starego
Miasta, na tyłach Teatry Wielkego. Wewnątrz
wymyślne konstrukcje z drewna, podświetlone 
na różne kolory. Cinnamon słynie z wyrafinowanych
drinków. Można tu dobrze zjeść i posłuchać
muzyki house czy funky. Selekcja przy wejściu.

pl. Piłsudskiego 1
tel. 022 323 76 00

0900-…

32 zł
PERONI NASTRO
AZZURO 
0,33 l - 12 zł

Thai soup - 24 zł
zupa tajska

lamb chops on rissotto with goat
cheese; kotleciki z jagnięciny 
na risotto z kozim serem - 77 zł

international • międzynarodowa

120

www.restauracjavillafoksal.pl

The restaurant is set in a beautiful garden located
in the city centre. The large rooms are ideal for
parties, banquets, cocktails and press conferences.
VIP room and Lobby. Menu with Polish and Italian
dishes. Rich selection of wines from every part 
of the world. 
Restauracja otoczona pięknym ogrodem
usytuowana jest w samym centrum miasta.
Przestronne sale umożliwiają organizację przyjęć,
bankietów, koktajli i konferencji prasowych.
Dostępny także Salonik VIP oraz Lobby. W menu
duży wybór dań kuchni polskiej i włoskiej. Bogaty
zbiór win z wielu regionów świata.

Foksal 3/5
tel. 022 827 87 16

1200-2300

32 zł

ŻYWIEC 
0,3 l - 10 zł

tomatoe creme with dried plums and
sour creme; krem z pomidorów z
suszonymi śliwkami i śmietaną - 12 zł

lamb sirloins with forest mushroom
ragout; polędwiczki jagnięce z ragu
z grzybów leśnych - 72 zł

international • międzynarodowa

50

www.prima-vera.pl

A cosy place with an interior inspired by the
landscapes of H Rousseau. Superb traditional
Polish, Ukrainian cuisine with venison and Italian
dishes. The menu contains vareniki with
cracklings and wild boar in mushroom sauce. 
A good place for a family lunch on Sunday as well
as supper with friends. 
Przytulny lokal utrzymany w stylu pejzaży 
H. Rousseau. Restauracja zaskakuje daniami 
z kuchni staropolskiej, ukraińskiej, myśliwskiej,
włoskiej. W menu znajdziesz m.in. wareniki 
ze skwarkami czy mięso z dzika w grzybowym
sosie. Przyjemne miejsce zarówno na niedzielny
obiad z rodziną, czy kolację w gronie przyjaciół.

Grójecka 28/30
tel. 022 406 23 45

1100-2300

19 zł ŻYWIEC 
0,3 l - 6 zł

bouillon with Lithuanian ravioli; 
rosół z kołdunami litewskimi - 11 zł

venison (of deer) in cherry sauce; 
jeleń w sosie wiśniowym - 42 zł

international • międzynarodowa

50

www.iceclub.com.pl

The one and only of its kind in Poland where the
temperature in a special Ice Room is at minus 8
Celsius and drinks are served in glasses made of ice
and the lighting is similar to the Northern Lights!
Original, international menu, wide selection of
alcoholic beverages and friendly atmosphere make
this unique place ideal for business meetings 
and intimate parties. 
Niepowtarzalny i jedyny tego typu lokal w Polsce
gdzie temperatura na Sali Lodowej wynosi minus 8̊ C,
drinki podaje się w kieliszkach wykonanych z lodu,
a oświetlenie przypomina zorzę polarną. Oryginalna,
międzynarodowa kuchnia, szeroki wybór alkoholi
oraz miła atmosfera sprawia, że to oryginalne
miejsce jest również idealne dla organizacji spotkań
biznesowych oraz kameralnych imprez.

Pańska 61
tel. 022 654 56 34; 0-602 701 700

1600-…

21 zł
OKOCIM;
CARLSBERG
0,5 l - 8 zł

12 zł

reindeer steak - 48 zł
stek z renifera
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open: 12.00 a.m. - 11.00 p.m.
ul. Krucza 16/22, Warszawa

tel. (22) 434 23 44
www.tomo.pl

international • międzynarodowa

120

www.warsaw.hilton.com

Modern design and elegant interiors with three
separate sections and private dining lounge. 
The inspired menu offers modern European and
Polish specialties using the freshest seasonal
produce and a wide selection of splendid wines.
This stylish restaurant serves the Hilton Breakfast,
Lunch and Dinner daily. 
Nowoczesny i elegancki wystrój z podziałem 
na trzy sale i osobną, prywatną salę obiadową. 
W ofercie nowoczesne specjały kuchni polskiej 
i europejskiej. Zawsze świeże produkty i szeroka
oferta wspaniałych win. Codziennie śniadania,
lunche i kolacje marki Hilton.

Grzybowska 63
tel. 022 356 55 76

0630-2300

45 zł LECH 
0,33 l - 13 zł

sour soup - 22 zł
żurek

Viener schnitzel with hot potato
salad; sznycel wiedeński z sałatką
z ziemniaków na ciepło - 69 zł

portugal • portugalska

75

www.portucale.pl

The restaurant is run by two Portuguese. The
menu contains Portuguese specialties and there
is a wide selection of wines from Portugal that
can be purchased in the Winery shop. Ideal place
for business or private dinner. Every first
Thursday of the month - degustation of wines. 
Restauracja prowadzona przez dwóch rodowitych
Portugalczyków. W menu dania kuchni portugalskiej
oraz bogaty wybór win, które można także kupić
na miejscu w Winiarni. Idealne na spotkania
biznesowe oraz prywatne. W każdy pierwszy
czwartek miesiąca - degustacje win.

Merliniego 5
tel. 022 898 09 25

1100-2300

23 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 6 zł

fresh spinach soup - 7 zł
zupa ze świeżego szpinaku

Polvo a Lagareiro; cała ośmiornica
pieczona z ziemniakami oliwą 
z oliwek i czosnkiem - 56 zł

japanese • japońska

65

www.shogun.com.pl

One of the first Japanese restaurants in Warsaw.
Located at Ursynów, far from the city centre, 
but just 5 min walk from Natolin Metro station.
Yakiniku, so loved by the Japanese, is served
here. A little shop sells Japanese products and
spices. 
Jedna z pierwszych restauracji japońskich 
w Warszawie. Położona na Ursynowie, z dala 
od centrum, jednak tylko 5 minut spacerem od
stacji metra Natolin. Serwują tu ulubione przez
Japończyków Yakiniku. Tuż obok mały sklepik 
z japońskimi produktami.

Migdałowa 12
tel. 022 648 19 19

�-� 1600-2200

45 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 10 zł

spiced soup with meat and
vegetables; zupa z mięsem 
i warzywam na ostro - 25 zł

Shogun Yakiniku grill set - 68 zł
zestaw na grilla Shogun Yakiniku
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japanese • japońska

20

www.sakana.pl

The restaurant is located in the city centre close
to The Grand Theatre. A large sushi bar with
‘floating’ plates with fresh sushi made in front 
of you by two Sushi Masters. Ideal for a fast lunch
or dinner Japanese style. 
Restauracja w centrum Warszawy, tuż obok Teatru
Wielkiego. Sushi bar z pływającymi talerzykami
ze świeżym Sushi przygotowywanym na oczach
gości przez dwóch Sushi Masterów. Miejsce
świetne na szybki lunch oraz obiad w japońskim
stylu.

Moliera 4/6
tel. 022 826 59 58

1200-…

15 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 9 zł

miso - 12 zł

sushi

japanese • japońska

45

This restaurant is a branch of the „Aka Saka”
restaurant known for its great cuisine and service.
They offer lunches (from 38 zł) and mixed sets
(around 40 zł) combining sushi, soups, salads
and some hot dishes. Original Asian spirits on
sale here as well. 
Miejsce należące do rodziny restauracji „Aka Saka”
znanej ze wspaniałej kuchni oraz obsługi.
Restauracja oferuje lunche (od 38 zł), a także
zestawy mieszane (ok. 40 zł) - łączące sushi,
zupy, sałatki oraz dania kuchni gorącej. W ofercie
oryginalne azjatyckie alkohole.

Grzybowska 30
tel. 022 620 50 25÷26

1100-2300

23 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 7 zł

Miso - 7 zł

American Roll - 31 zł

japanese • japońska

50

www.tomo.pl

Elegant, spacious restaurant located in the centre
of the city. Traditional and modern interior with
dominant bar with a service ‘river’ and live music.
Delicious cuisine based on dishes composed 
in a Japanese atmosphere of hospitality. 
Elegancka, przestronna restauracja położona 
w centrum miasta. Tradycyjny a zarazem
nowoczesny wystrój z dominującym barem 
z rzeką i muzyką na żywo. Doskonała kuchnia
oparta na daniach z ryb wkomponowana 
w atmosferę japońskiej gościnności.

Krucza 16/22
tel. 022 434 23 44

1200-2300

45 zł TYSKIE 
0,33 l - 10 zł

Tom Yum Kung - 28 zł

Tomo Sashimi - 55 zł

japanese • japońska

28

www.artsushi.pl

Japanese-Korean restaurant located close to the
Marriott hotel, worth a visit for its cuisine as well
as the interiors that are arranged to create the
perfect space for business and social meetings.
Jazz music, wide selection of drinks and teas
including Japanese beverages. Internet for
guests. 
Restauracja w pobliżu hotelu Marriott, do której
warto zajrzeć, aby spróbować specjałów kuchni
japońskiej i koreańskiej oraz nacieszyć oczy
aranżacją wnętrza tworzącego idealną przestrzeń
na spotkania towarzyskie i rozmowy biznesowe.
Muzyka jazzowa, duży wybór  herbat i alkoholi, 
w tym tradycyjnych trunków japońskich. Internet
dla gości.

Nowogrodzka 56
tel. 022 621 77 20

�-� 1200-2300

� 1300-2200

35 zł HEINEKEN 
0,5 l - 9 zł

Miso shiru - 8 zł

Eel nigiri, tempura, green tea 
ice cream; nigiri z węgorzem,
tempura, lody z zielonej herbaty

ul. Nowogrodzka 56
tel. 022 621 77 20

100 m from Marriott hoteldon’t tell anyone!

japanese • japońska

40

www.sushizushi.pl

The restaurant is located in the city centre and it
is worth stepping in to enjoy the fresh seafood
and fish specialties prepared by experienced
Sushi masters. The special floating bar with little
boats carrying sushi is much like many genuine
Japanese Sushi restaurants. Cozy, intimate spot,
ideal for lunch, dinner as well as a romantic
supper in a friendly atmosphere. 
Restauracja położona w centrum Warszawy, 
do której warto zajrzeć, aby spróbować specjałów
sporządzonych ze świeżych owoców mórz i ryb
przez doświadczonych mistrzów Sushi. Sushi bar
z pływającymi łódeczkami oddaje atmosferę
japońskich susharni. Kameralne, zaciszne miejsce
na lunch, obiad lub romantyczną kolację w miłej,
ciepłej atmosferze.

Żurawia 6/12
tel. 022 420 33 37; 0-785 86 86 85

�-� 1200-2300

� 1300-2200

30 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 9 zł

Miso Shiru - 11 zł

Teriyaki duck - 65 zł
kaczka teriyaki
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japanese • japońska

45

www.so-an.pl

Located in the centre not far from Constitution Sq.
The menu contains sushi and hot Japanese
dishes. Interior in the style of a modern Japanese
club. Old Japanese films are projected on a wall.
The favourite table is the one at the aquarium. 
Restauracja położona w centrum (niedaleko 
pl. Konstytucji) oferująca sushi oraz gorące 
dania kuchni japońskiej. Wystrój w stylu
nowoczesnego, japońskiego klubu. Na ścianie
wyświetlane są stare, japońskie filmy. Największym
powodzeniem cieszy się stolik „przy akwarium”.

Koszykowa 54
tel. 022 630 81 00

1200-2300

25 zł TYSKIE 
0,5 l - 8 zł

Miso - 9 zł

fried chicken in Teriyaki sauce with
sesame; kurczak smażony w sosie
Teriyaki, posypany sezamem - 38 zł

japanese• japońska

One of four oriental restaurants, including the
famous Tokio and Nippon-Kan offering take 
away food. The menu has a wide range of sushi. 
The restaurant is located in the city centre in 
the ground floor of the Rondo 1 skyscraper at 
the ONZ roundabout. 
Jeden z czterech lokali należący do renomowanej
grupy orientalnych restauracji jak Tokio czy
Nippon-Kan, oferujący jedzenie na wynos. 
W ofercie pełna gama sushi. Restauracja
położona jest w samym centrum miasta, na
parterze biurowca Rondo 1 przy rondzie ONZ.

Rondo ONZ 1
tel. 022 581 77 65, 022 335 77 65

1200-2000

18 zł

Miso - 4 zł

Sushi sets; zestawy sushi > 20 zł

japanese • japońska

55

www.izumisushi.eu

Restaurant located in the Zbawiciela Square
offering traditional sushi from Tokio region Kanto
and new varieties of sushi created by foreign
Chefs. With sushi as a specialty they also offer
diversified starters and warm dishes including
vegetarian ones as well as genuine Japanese
cookies and desserts. 
Restauracja w samym sercu Placu Zbawiciela
serwuje nie tylko tradycyjne sushi z tokijskiego
regionu Kanto ale i jego nowe gatunki,
wymyślone poza granicami Japonii. W menu
oprócz sushi, różnorodny wybór przystawek 
i gorących dań - mięsnych i wegetariańskich 
oraz oryginalne japońskie ciasteczka i desery.

Mokotowska 17
tel. 022 825 79 50

1200-2300

33 zł TYSKIE 
0,3 l - 8 zł

Miso shiru - 14 zł

Sashimi > 45 zł

japanese • japońska

Located on the 3rd level of the Złote Tarasy
shopping mall in the very city centre. Genuine
Japanese-Chinese food with delicious sushi. 
It’s an ideal place for a fast and not expensive
lunch or dinner. ’FOOD COURT’ LEVEL
Lokal mieszczący się na 3 piętrze CH Złote
Tarasy, w samym sercu Warszawy. Oryginalna
japońsko-chińska kuchnia, serwująca doskonałe
sushi. Idealne miejsce na szybkie i smaczne
jedzenie. STREFA „FOOD COURT”

Złota 59
tel. 022 222 04 98

1000-2200

12 zł

4 zł

Sushi

japanese • japońska

60

City centre location. Elegant, typical Japanese
style interiors characterised by the special tables
with smoke free grills (YAKINIKU dishes) and 
a SUSHI BAR. The restaurant is ranked as one of
the best Japanese restaurants in Poland. 
Restauracja TOKIO położona jest w centrum
Warszawy. Wystrój restauracji - elegancki, typowo
japoński. Charakterystyczne dla tego miejsca 
są stoły posiadające grile bezdymowe (dla dań
YAKINIKU) oraz SUSHI BAR. Restauracja
uznawana jest w wielu rankingach jako najlepsza
restauracja japońska!

Dobra 17
tel. 022 827 46 32, 022 826 27 69

1200-2300

last order, ost. zamówienie 2200

23 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 10 zł

Miso - 9 zł

YAKINIKU > 5 zł

mediterranean • śródziemnorska

80

www.nuvolari.pl

Nuvolari - the exclusive restaurant on the first
floor of Audi salon, located at the road from
Wilanów to Konstancin-Jeziorna. It’s offer
extraordinary dishes of Italian and Mediterranean
cuisine with smoothjazz sounds at the
background. During your lunch or dinner you can
look for at newest Audi cars. 
Ekskluzywna restauracja położona przy trasie 
z Wilanowa do Konstancina. Restauracja
mieszcząca się na piętrze salonu audi, oferuje
specjały kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej,
którymi można się rozkoszować przy dźwiękach
smoothjazzu, obserwując najnowsze modele Audi.

Powsin, Drewny 24
tel. 022 544 21 21

1100-2300

29 zł MILLER 
0,3 l - 9 zł

Minesrone - 12 zł

lamb; jagnięcina - 60 zł

mediterranean • śródziemnorska

50

www.sttraffo.pl

A restaurant with artistically styled interiors with
southern cuisine enriched by Polish cuisine. Great
for a coffee break while sightseeing in Warsaw 
or a candle lit dinner when the sightseeing is over. 
Kameralna restauracja z artystycznym wystrojem.
Klimat południowej kuchni wzbogacony aromatem
polskich dań. Sympatyczne miejsce na „coffee
break” podczas wycieczki, jak również na kolację
we dwoje przy butelce dobrego wina.

Nowy Świat 36 
tel. 022 826 67 69

1000-…

29 zł

ŻYWIEC 
0,3 l - 6,90 zł

boullion with fresh spinnach, peperonccino
and egg; bulion ze świeżym szpinakiem,
peperonccino i jajkiem - 16 zł

tagiatelle with spinnach, smoked salmom
and feta; tagliatelle ze szpinakiem,
wędzonym łososiem i fetą - 29 zł

japanes • japońska

127

www.niponkan.info1.pl

A newly refurbished restaurant with genuine
Japanese style interiors decorated in mellow
darker colours. The restaurant is located in the
very city centre, close to the Marriott hotel, along
from the Roma musical theatre. The restaurant
was once famous for the longest sushi rolling bar
in Europe now it is more of an intimate locale.
Ideal for candle lit dinner and business lunches.
Restauracja świeżo po remoncie. Wystrój według
oryginalnej japońskiej stylistyki, biało-czarnej
aranżacji. Restauracja położona jest w ścisłym
centrum, niedaleko Hotelu Marriott - tuż przy
teatrze Roma. Kiedyś słynąca z najdłuższego 
w Europie rolling sushi baru, teraz zmieniła się 
w miejsce bardziej kameralne. Idealne na spotkania
we dwoje jak i businessowe lunche.

Nowogrodzka 47A
tel. 022 585 10 28

1200-2300

24 zł ASAHI 
0,33 l - 12 zł

Miso - 7 zł

SUSHI - at the rolling bar;
przy rolling barze > 6 zł
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SUSHI
JEDZENIE JEST SZTUKÑ

RESTAURACJA

TOKIO
ul. Dobra 17

tel. 022 827 46 32
022 826 27 69

EXPRESS FOOD

TOKIO EXPRESS
ul. Złota 59

C.H Złote Tarasy IIIp.
tel. 022 222 04 98

SUSHI LUNCH BOX

EDOKKO BENNTO
Rondo ONZ 1

tel. 022 581 77 65
022 335 77 65

RESTAURACJA

NIPPON-KAN
ul. Nowogrodzka 47a

tel. 022 585 10 28 do 30



polish • polska

160

www.walicow9.pl

The restaurant is called Warsaw’s crafty fellow to
remind us of the past and this kind of fellow who
was so popular and typical here before WWII. 
A prestigious restaurant in typical Warsaw retro
style with special elements of Warsaw folklore.
Essence of Warsaw taste, culture, art and tradition
reflected in a special Warsaw style menu. 
Prestiżowa restauracja w stylu retro z
niepowtarzalnymi elementami warszawskiego
folkloru. Esencja warszawskiego smaku - kultury,
sztuki oraz tradycji w wyśmienitych warszawskich
potrawach.

Waliców 9
tel. 022 654 67 67

1200-2400

30 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 8 zł

sour soup - 15 zł
żurek

a crafty fellow’s meaty bowl - 56 zł
mięsny półmisek cwaniaka

polish • polska

200

www.belvedere.com.pl

The Belvedere restaurant is located in the New
Orangery in the most beautiful of Warsaw’s Parks,
The Royal Łazienki. It is a combination of refined
Polish cuisine which has been served for 17 years
by Chef Henryk Nieciejowski, and the unforgettable
atmosphere of the blooming orange flora and
artistic interiors. 
Restauracja Belvedere znajduje się w budynku
Nowej Oranżerii najpiękniejszego parku Warszawy
- Łazienek Królewskich. Jest połączeniem wykwintnej
kuchni polskiej serwowanej, niezmiennie od 17 lat,
przez szefa kuchni Henryka Nieciejowskiego oraz
niepowtarzalnej atmosfery tworzonej przez bujną
roślinność Oranżerii, a także artystyczny wystrój
wnętrza.

Agrykola 1
tel. 022 841 22 50

1200-…

49 zł ŻYWIEC 
0,3 l - 15 zł

classic Polish boletus soup with
noodles and cream; borowikowa 
z łazankami i śmietanką - 26 zł

’Tremo’ sirloin
polędwica „Tremo”

polish • polska

50

www.hotelmaria.pl

The restaurant in the Hotel Maria that is located
ca 300 m from the Arkadia Centre. Parties and
company banquets organised. Professional
service in an intimate atmosphere. Wireless
internet. 
Restauracja znajduje się w Hotelu Maria,
położonym niedaleko centrum handlowego
Arkadia. Organizacja przyjęć i uroczystości
rodzinnych, bankietów dla firm. Profesjonalna
obsługa i przyjazna atmosfera. Wi-fi.

al. Jana Pawła II 71
tel. 022 838 40 62

0700-2300

34 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 8 zł

boullion with homemade 
noodles; rosół z domowym
makaronem - 7 zł

duck with apples - 54 zł
kaczka pieczona z jabłkami

polish • polska

120

www.palacjablonna.pl

The restaurant is situated in the Palace’s
basement and decorated with XVIII century wall
paintings. Excellent cuisine in an extraordinary
atmosphere. 
Restauracja w podziemiach Pałacu, ozdobiona
freskami z XVIII wieku. Doskonała kuchnia 
i wyjątkowa atmosfera.

Modlińska 105
tel. 022 782 54 61

1000-…

23 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 5 zł

consomme with diablotka - 7 zł
consomme z diablotką

turkey a la lukullus with
dumplings; indyk lukullus 
z knedlikami - 36 zł
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oriental • orientalna

150

www.lemongrass.waw.pl

Cool in style with elegant interiors and a bar 
with built in aquariums. The original menu has 
been created by well known Warsaw chef, Taj 
Sanad Changpuen. Reasonable prices and cozy
atmosphere. 
Chłodne i eleganckie wnętrza, bar z wbudowanymi
akwariami. Oryginalne menu przygotowywane
przez znanego w Warszawie mistrza orientalnych
smaków - Taja Sanada Changpuena. Przystępne
ceny i miła atmosfera.

Al. Ujazdowskie 8
tel. 022 696 33 00

�-� 1200-2300

� 1200-1600

35 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 9 zł

cream of corn soup with Tobiko
caviar; krem z kukurydzy 
z kawiorem Tobiko - 17 zł

crispy duck with cucumber 
and chives; chrupiąca kaczka 
z ogórkiem i szczypiorkiem - 65 zł

oriental • orientalna

110

www.jazzbistro.pl

The newest Jazz Bistro restaurant. Elegant
atmosphere and good-mood-smooth jazz music.
Asian dishes in the menu, including a variety 
of sushi and sashimi. Wide selection of wines. 
A chillout place for slow fans. ZEN name is not 
a coincidence. Here you will find peace and calm.
Najnowsza restauracja sieci Jazz Bistro.
Elegancki klimat, nastrojowa muzyka smooth
jazz. W menu potrawy azjatyckie w tym sushi 
i sashimi. Szeroki duży wybór wyśmienitych win.
To chillout’owe miejsce na pewno zadowoli
fanów idei slow movement. Nazwa ZEN nie jest
przypadkowa, tu naprawdę czuje się niezwykły
spokój.

Jasna 24
tel. 022 447 25 00

�-� 1100-2400

�-� 1200-2400

27 zł ŻYWIEC 
0,3 l - 9 zł

Miso shiru - 12 zł

salmon baked in miso - 46 zł
łosoś zapiekany w miso

mediterranean • śródziemnomorska

90

www.rabarbar.pl

Rabarbar is located in the heart of Warsaw, very
close to The Grand Theatre. The modern,
comfortable interiors, a diversified menu and
friendly atmosphere with good music create an
unforgettable atmosphere. An ideal place to meet
friends or to have a fast lunch or a not so fast
company dinner. 
Rabarbar to restauracja usytuowana w samym
sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie
Teatru Wielkiego. Nowoczesne, przytulne wnętrze,
bogate menu, miła i profesjonalna obsługa 
w połączeniu z ciekawą muzyką, tworzą
niepowtarzalny klimat. Rabarbar to idealne miejsce
na spotkanie w grupie przyjaciół, szybki lunch 
i elegancką firmową kolację.

Wierzbowa 9/11
tel. 022 828 01 30

1100-2400

37 zł
PILSNER
URQUELL 
0,5 l - 11 zł

chicken curry and coconut milk
soup; zupa z kurczaka z curry i
mlekiem kokosowym - 11 zł

Lawy-Hot Rocks - 37 zł



wwwwww.. tthheevviissii ttoorr..ppll

117WWHHEERREE  TTOOXVII FINALE OF THE 
GREAT ORCHESTRA 

FOR CHRISTMAS AID
The seventh finale of The

Great Orchestra for Christmas
Aid will take place on 11th

January 2009. All the money
collected on that day will be

used to buy specialized
equipment needed for cancer
preventative examinations in
children. Some of the money

will also be used for
awareness campaigns for

parents and doctors so they
understand that preventive
tests are needed and these

tests save lives. 

The first finale took place on 3rd January 1993
with more than 1,5 million Dollars collected. All the

money went to buy heart disease related
equipment and facilities. At that time nobody

dreamt that in just a few years it would become
the largest world charity action!

Each year brings in another record in fund
collecting. Last year was the best with 14 million

Dollars collected by volunteers on that special
day.  

We hope that this year will bring in a new record.

The second Sunday of New Year will be turned
into a full day of concerts in all the bigger Polish
cities but also in many cities abroad. The Polish

TV studio will be turned into The Great Orchestra
headquarters. All day live programs will be

broadcast from hundreds of Polish towns and
villages and abroad also. Free concerts will be

held throughout the day in almost all city market
squares (Warsaw: at the Palace of Culture).

Money will be collected during the day by
thousands of volunteers who will give you a red

heart label to wear as a symbol of your donation.
Volunteers have official Orchestra ID’s and all the
money (whatever currency) is placed in a special

carton box. And finally at 20.00 the special ‘light to
heaven’ will be conducted across Poland (where
official concerts are held) with firework displays.

This is a thank you from The Orchestra to its
volunteers and all donors. The fireworks can be
seen from outer space as the whole of Poland

lights up for a few minutes and fills the night skies!

We wish you all a great day and a fantastic time.
We will keep our fingers crossed for another

record. Be generous on that day 
- ill children need the gift of our hearts!

The Visitor Team.

XVII FINAŁ 
WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Siedemnasty już finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
odbędzie się 11 stycznia 2009
roku. Zebrane w najbliższej
edycji datki wykorzystane będą
na zakup sprzętu i akcję
uświadamiającą rodziców 
oraz lekarzy pierwszego
kontaktu związaną z wczesnym
wykrywaniem nowotworów 
u dzieci.

Pierwszy Finał WOŚP odbył się 3 stycznia 1993 r.
Udało się wtedy zebrać ponad półtora miliona
dolarów, które przekazano na walkę z chorobami
serca. Organizatorzy sądzili, że to jednorazowa
akcja i z pewnością nikt nie zakładał, że po kilku
latach będzie to największa tego typu impreza 
na świecie.

Każdy następny rok był rekordowy pod względem
zebranych pieniędzy - w ubiegłym roku zebrano
blisko czternaście milionów dolarów - oraz liczby
woluntariuszy, ilości koncertów oraz nowych
krajów, które dołączyły do akcji WOŚP! 

W drugą niedzielę Nowego Roku warszawskie
studio telewizyjne znów zamieni się w siedzibę
główną Jurka Owsiaka - założyciela fundacji
WOŚP. Przez cały dzień, w całej Polsce trwać
zbieranie datków poprzez woluntariuszy,
wręczających symboliczne czerwone serduszka
każdemu darczyńcy. Na głównych placach 
i rynkach większych miast odbędą się koncerty 
oraz licytacje ofiarowanych przedmiotów i dzieł
sztuki. Punktualnie o dwudziestej w całej Polsce
rozbłyśnie „światełko do nieba” - pokaz
sztucznych ogni, który jest podziękowaniem
Orkiestry dla woluntariuszy oraz wszystkich
ofiarodawców. 

Życzymy wspaniałej 
zabawy i trzymamy 
kciuki za kolejny rekord! 
Bądźcie hojni 
- chore dzieci czekają 
na dar naszego serca!

Redakcja The Visitor.
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polish • polska

100

The restaurant is located in Żoliborz district in the
Hotel Amicus just at the underground station 
’pl. Wilsona’. Two cozy rooms with a warm
atmosphere. Professional Service. Try the tasty
Polish dishes! 
Restauracja zlokalizowana jest na warszawskim
Żoliborzu, w Domu Pielgrzyma „Amicus”, tuż
obok stacji metra „pl. Wilsona”. Dwie nastrojowe
sale, ciepły klimat i profesjonalna obsługa. 
W menu, smaczne polskie potrawy.

Hozjusza 2
tel. 022 561 00 05

1100-2200

15 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 5 zł

soup of the day - 5 zł
zupa dnia

a la Serafino apple pie - 10 zł
szarlotka a la Serafino

traditional polish • staropolska

80

www.carpediem-restauracja.pl

Cosy place in the heart of Warsaw. Traditional
Polish cuisine with a choice of European dishes.
The diversity of the flavours is accompanied 
by a large selection of wines and original drinks.
The moody interiors and live music create an
unforgettable atmosphere. 
Przytulna restauracja w centrum Warszawy.
Tradycyjna polska kuchnia wzbogacona daniami 
z kuchni europejskiej. Różnorodność smaków
doskonale uzupełniona dużym wyborem win 
i oryginalnych drinków. Nastrojowe wnętrze 
i muzyka na żywo tworzą niepowtarzalną atmosferę.

Świętokrzyska 32
tel. 022 654 52 52

1000-2400

20 zł OKOCIM 
0,5 l - 8 zł

soup of the day - 8 zł
zupa dnia

Carpe Diem meat bowl - 49 zł
półmisek mięs Carpe Diem

polish • polska

66

The name is taken from the famous novel
’Ferdydurke’ of Polish writer Witold Gombrowicz.
The interiors are the fruit of the common work of
many Polish artists emphasises the significance
and the climate of the novel, expressed in black
and white photographs. After your meal why not
take a cognac and sit in the @ferdy’s living room
and enjoy a game of chess. Nazwa restauracji
zainspirowana została słynną powieścią
„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Wnętrze 
- owoc wspólnej pracy wielu polskich artystów 
- wydobywa istotę i klimat powieści wyrażający
się w zdjęciach, obrazach, oryginalnych detalach
i grafikach, mogących skłaniać do refleksji. 
Po posiłku chwila relaksu przy lampce koniaku 
i partyjce szachów w saloniku @ferdy’s. 

Grzybowska 24 
tel. 022 321 88 22

1200-2300

39 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 15 zł

chicken boullion with home made
duplings; rosół z kury z domowym
makaronem - 24 zł

baked argentinean sirloin steak;
zapiekana argentyńska polędwica
wołowa > 125 zł

traditional polish • staropolska

300

www.kolomyja.pl

’Gościniec Kołomyja’ is a unique place located
15 km from Warsaw on the edge of the Chojnowski
Landscape Park. Excellent Borderland cuisine.
Daily live music, carriage rides in the park,
picnics with bonfires... Meats straight from our
own smokehouse. 
Wyjątkowe miejsce o niepowtarzalnym charakterze,
położone 15 km od centrum Warszawy, na skraju
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Doskonała
kuchnia kresowa. Codziennie muzyka na żywo.
Przejażdżki bryczkami po parku, pikniki połączone
z ogniskiem, w soboty wieczory taneczne.
Wędliny z własnej wędzarni.

Konstancin Jeziorna, Od Lasu 23
tel. 022 754 05 94

1200-2400

35 zł TYSKIE 
0,33 l - 7 zł

sour soup - 10 zł
żurek

king’s style duck - 45 zł
kaczka po królewsku
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polska • polish

50

www.gospodakwiatypolskie.pl

The restaurant is located very close to The Old
Town market square. Delicious Polish menu and
cozy atmosphere as well as professional service
make this place excellent for business dinner 
and family lunch. 
Kameralna restauracja położona tuż przy rynku
Starego Miasta. Pyszna kuchnia polska, ciekawy
wystrój i miła atmosfera powodują, że jest to
idealne miejsce zarówno na spotkanie biznesowe
jak i rodzinny obiad.

Wąski Dunaj 4/6/8
tel. 022 887 65 20

1200-…

19 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 7 zł

beetroot soup - 7 zł
barszcz

breast of duck on wild fruit 
sauce; pierś z kaczki na sosie
wiśniowym - 36 zł

polish • polska

160

www.dekanta.pl

Two level restaurant located in the city centre.
Traditional Polish cuisine with culinary accents
from Austria and Bavaria complemented by a rich
selection of beers and wines. Parties, banquets,
business cocktails organized with catering in any
place of client’s choice. 
Dwupoziomowa restauracja usytuowana jest 
w samym centrum miasta. Tradycyjna kuchnia
polska z akcentami kulinarnymi Austrii i Bawarii,
której dopełnieniem jest bogaty wybór wina 
i piwa. Organizacja przyjęć, bankietów, koktajli
dla firm oraz catering w dowolnie wybranym
miejscu.

Marszałkowska 55/73
tel. 022 622 45 94

�-� 1200-2400

�-� 1300-2400

23 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 7 zł

boullion of range chicken with
homemade noodles; rosół z kury 
z domowym makaronem - 9 zł

crispy owen backed duck - 39 zł
chrupiąca kaczka prosto z pieca

THE BEST CLUB
IN TOWN

IT’S OPEN
7 DAYS A WEEK
FROM 9:30 PM TO 4:00 AM

The best go go dancers, who present

masterpiece of choreography

and erotic performance

2 air -conditioned rooms, drink bar

Warsaw, 53 Jerozolimskie Av.,
(entrance at Pankiewicza St.)

phone: 022 356 20 16

www.kokomo.com.pl

polish • polska

60

www.ceprownia.pl

The restaurant offers a large menu of traditional
Polish regional Highland dishes made from the
best ingredients according to traditional recipes.
Menu of excellent Highland drinks. A place with
an exceptional, genuine Highland atmosphere
with authentic interiors. 
Restauracja oferuje szeroki wybór dań polskich 
i góralskich. Potrawy przyrządzane z najwyższej
jakości składników według tradycyjnych receptur.
W ofercie wyśmienite trunki rodem z polskich
gór. Miejsce zapewnia wyjątkową, iście góralską
atmosferę, podkreśloną autentycznym wystrojem
wnętrza.

Krakowskie Przedmieście 7
tel. 022 828 28 84

1000-…

14 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 7 zł

soup of the day - 7 zł
zupa dnia

Haluszki with bacon and bryndza
cheese; haluszki z boczkiem 
i bryndzą
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polish • polska

170

www.honoratka.com.pl

This restaurant is located in the historical
Chodkiewiczs Palace, a place once visited by
Fryderyk Chopin, Murycy Mochacki and Joachim
Lelewel. Company events are organised here,
along with weddings and other family festivities.
Traditional Polish menu. 
Restauracja znajduje się w zabytkowym Pałacu
Chodkiewiczów. Tę historyczną restaurację
swojego czasu odwiedzały takie postaci jak
Fryderyk Chopin, Maurycy Mochnacki czy
Joachim Lelewel. Organizacja imprez firmowych,
wesel oraz innych uroczystości rodzinnych. 
Dania kuchni staropolskiej.

Miodowa 14
tel. 022 635 03 97

1200-…

21 zł

home made boulion 
with macaronni; rosół domowy 
z makaronem - 8 zł

roasted pig’s ribs in beer 
and honey; pieczone żeberka 
warchlaka w piwie i miodzie - 29 zł

CARLSBERG
0,25 l - 5 zł

polish • polska

400

www.browarmia.pl

Mini brewery and restaurant where you can see
how the beer is made as they do it on the spot
according to traditional methods. The Polish and
International cuisine portions are truly BIG. Laid
back club atmosphere with a selection of live
music shows. 
Mini browar restauracyjny, w którym można
przyjrzeć się jak powstaje piwo warzone na
miejscu wg tradycyjnych receptur. Serwują tu
dania polskiej i międzynarodowej kuchni, 
a porcje są naprawdę spore. Swobodny klimat
klubowy z różnorodną muzyką na żywo.

Królewska 1
tel. 022 826 54 55

1200-…

29 zł PSZENICZNE
0,5 l - 12 zł

sour soup -15 zł
żurek

pork knuckles - 42 zł
golonka

polish • polska

120

www.chlopskiejadlo.pl

A restaurant with old stoves, fire places, wooden
benches and tables corresponding to historical
houses of rich Polish peasants. According to the
custom guests are welcomed with cottage bread,
lard with apple and herbs. Genuine items,
ornaments and traditional cuisine create unique
home like atmosphere. 
Restauracja ze starymi piecami, kominkami,
drewnianymi ławami swoim wnętrzem przypomina
izby bogatych, polskich chłopów. Starym
zwyczajem gościom podaje się do stołu
powitalny poczęstunek z chleba wiejskiego,
smalcu z jabłkiem i ziołami. Autentyczne sprzęty,
ozdoby i tradycyjna chłopska kuchnia tworzą
niezwykle domową atmosferę.

pl. Konstytucji 1
tel. 022 339 17 17

1200-2400

13 zł OKOCIM 
0,5 l - 7 zł

beetroot soup - 8 zł
barszcz czerwony

peasant bowl; niecka chłopska
- 200 zł / 6 pers., os.

polish • polska

110

www.artsushi.pl

This restaurant is located in the city centre vis a vis
the Financial Centre Building. Why not step in
during the day for a quick and good lunch set
which is not expensive. In the evenings the place
turns into a pub with good beer accompanied 
by music.
Restauracja zlokalizowana w centrum na przeciwko
budynku Centrum Finansowego. W ciągu dnia
warto tam wpaść na dobry, szybki zestaw obiadowy
po bardzo przystępnej cenie. Wieczorem zamienia
się w miejsce pubowe, w którym można posłuchać
dobrej muzyki przy piwie.

Świętokrzyska 34
tel. 022 620 54 45

�-� 1100-2400

�-� 1200-2200

15 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 5 zł

boulion - 6 zł
rosół

Polish style ravioli - 11 zł
pierogi

polish • polska

200

www.restauracja-boruta.com.pl

The restaurant is located in The New Town Market
Square in an old-town tenement building with
fiery, red interiors. It offers ’diabolically’ excellent
dishes of traditional Polish cuisine with an
international accent. Choice of wines from all
over the world. 
Restauracja położona przy Rynku Nowego Miasta
w staromiejskiej kamienicy o wnętrzach z dominacją
ognistej czerwieni, oferuje „diabelsko” pyszne
dania tradycyjnej kuchni polskiej z akcentem
międzynarodowym. Wybór win z całego świata.

Freta 38
tel. 022 831 61 97

1100-…

24 zł ŻYWIEC 
0,5 l - 8 zł

highlander sour soup - 16 zł
kwaśnica po góralsku

baked salmon fillet on spinnach;
pieczony filet z łososia pod
pierzynką szpinakową - 38 zł
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polish • polska

160

www.chlopskiejadlo.pl

A restaurant with old stoves, fire places, wooden
benches and tables corresponding to historical
houses of rich Polish peasants. According to the
custom guests are welcomed with cottage bread,
lard with apple and herbs. Genuine items,
ornaments and traditional cuisine create unique
home like atmosphere. 
Restauracja ze starymi piecami, kominkami,
drewnianymi ławami swoim wnętrzem przypomina
izby bogatych, polskich chłopów. Starym
zwyczajem gościom podaje się do stołu
powitalny poczęstunek z chleba wiejskiego,
smalcu z jabłkiem i ziołami. Autentyczne sprzęty,
ozdoby i tradycyjna chłopska kuchnia tworzą
niezwykle domową atmosferę.

Wierzbowa 9/11
tel. 022 827 03 51

1200-2400

13 zł OKOCIM 
0,5 l - 7 zł

sour soup - 8 zł
żurek

peasant bowl; niecka chłopska
- 200 zł / 6 pers., os.

turkish • turecka

200

www.tawernatabaka.pl

Tabaka Tavern is a mysterious location in the
heart of Warsaw. Here you will relax whilst tasting
exquisite dishes and delighting in the atmosphere
of magical herbs and spices, discrete music and
vibrant aromas. Enjoy the ambiance created 
by the music and interiors, and of course, the
splendid cuisine which will take you back to the
times of the Ottoman Empire. 
Tawerna Tabaka to tajemnicze i egzotyczne
miejsce położone w samym sercu Warszawy.
Można tu odreagować codzienny pośpiech
degustując potrawy z magicznymi przyprawami 
w atmosferze dyskretnej muzyki i tajemniczych
zapachów. W potrawach, muzyce i nastroju
można odnaleźć smaki otomańskiej potęgi.

Szkolna 2/4
tel. 022 828 10 60

1100-2400

25 zł OKOCIM 
0,3 l - 5 zł

Marcinek corbasi - 10 zł

szisz kebab - 45 zł

thai • tajska

50

Located in Warsaw Old Town with a wonderful
summer garden - in a quiet cul de sac just a step
from the Barbican. The menu has been created by
Thai chefs. The flavours are the result of genuine,
imported spices. 
Restauracja na warszawskiej Starówce z atrakcyjnym
ogródkiem (w okresie letnim), w cichym zaułku
kilkadziesiąt metrów od Barbakanu. Oryginalne
potrawy są dziełem kucharzy z Tajlandii. Smak
potrawom nadają oryginalne, importowane
przyprawy.

Szeroki Dunaj 13
tel. 022 635 25 01

1230-2300

20 zł

ŻYWIEC 
0,33 l - 7 zł

vegetable soup - 15 zł
zupa jarzynowa

shrimps in chili sauce - 48 zł
krewetki w sosie chilli

thai • tajska

25

www.galeriasmaku.pl

A little restaurant with a homely atmosphere. 
All the dishes are made by the famous Thai chef,
Pongthep Aroonsang. Apart from lunches and
dinners take away services are available as well
as private and business parties. 
Mała restauracyjka z rodzinną atmosferą, gdzie
wszystkie potrawy przygotowuje osobiście znany
szef kuchni z Tajlandii - Pongthep Aroonsang.
Oprócz lunchów i kolacji oraz dostaw na telefon
restauracja organizuje przyjęcia okolicznościowe.

Ogrodowa 50A
tel. 022 405 60 82

�-� 1130-2100

� 1600-2100

17 zł ŻYWIEC 
0,33 l - 6,50 zł

Won Ton - 11 zł

red curry duck with lychees;
kaczka w czerwonym curry 
z lychee - 43 zł

thai • tajska

80

www.suparomthaifood.pl

A real Thai restaurant in the centre of Warsaw. 
A place decorated like a Thai house. It’s worth a
visit. The restaurant is popular with businessmen,
politicians, artists and all those who have tasted
the food in the restaurant. 
Oryginalna tajska restauracja w centrum
Warszawy. Szczególnie warta polecenia sala
urządzona na wzór tajskiego domu. Popularna
wśród biznesmenów, polityków czy artystów 
i wszystkich tych, którzy choć raz skosztowali
oferowanych dań...

Marszałkowska 45/49
tel. 022 627 18 88

1000-2300

35 zł LECH 
0,3 l - 8 zł

Tom Yam Kai - spicy-sour 
chicken soup; ostro-kwaśna 
zupa z kurczaka - 18 zł

chicken in green curry - 38 zł
kurczak w zielonym curry

SUPAROM
THAIFOOD

restaurant

turkish • turecka

26

www.kafemerhaba.pl

Kafe Merhaba is filled with the atmosphere of the Orient
because it was created with love for Turkey. Here you will
enjoy the genuine flavours of Turkish and Balkan cuisine.
You will be offered sweet desserts, Turkish coffee and tea
and to play the traditional game of Tavle as well as trying
a selection of scented tobaccos with the Nargile pipe
(Sheesha). It is a place full of Oriental atmosphere and
scents, ideal for lunch and meeting friends. 
Kafe Merhaba przepełniona jest atmosferą Orientu, gdyż
zrodziła się z miłości do Turcji. Spróbujesz w niej
smaków prawdziwej kuchni tureckiej i bałkańskiej,
będziesz się rozkoszować słodkimi deserami, napijesz
się tureckiej kawy i herbaty, zagrasz w tradycyjną Tavle 
i skosztujesz z Nargile (Sheesha) jednego z tytoni
smakowych. To miejsce orientalnego nastroju i zapachu
idealne na lunch i spotkanie z przyjaciółmi.

Waryńskiego 9/1
tel. 022 629 16 50

�-� 0800-2400

�-� 1000-2200

15 zł TYSKIE
0,5 l - 8 zł

lentil soup- 10 zł
zupa z soczewicy

best Hummus in town - 15 zł
najlepszy Humus w mieście

thai • tajska

50

www.sunanta.pl

An excellent Thai cuisine restaurant run by
genuine chefs. The spices such as green and red
curry and different sauces are made on the
premises. Delicious soups with coconut milk and
lemon grass, dishes with coliander, Thai basil
and chili. Cozy interiors. Ideal for a business
lunch (12.00-16.00) and romantic supper. 
Kuchnia tajska w wyśmienitym wydaniu,
prowadzona przez rodowitych kucharzy. 
Na miejscu przygotowywane są przyprawy, takie
jak zielone i czerwone curry oraz różnorodne 
sosy do potraw. Doskonałe zupy z mlekiem
kokosowym i trawą cytrynową, dania z kolendrą,
tajską bazylią i chili. Klimatyczny, ciepły wystrój 
- doskonałe miejsce zarówno na businessowy
lunch (12.00-16.00), jak i romantyczną kolację.

Krucza 16/22
tel. 022 434 22 16

�-� 1200-2300

� 1300-2300; � 1300-2100

23 zł TYSKIE 
0,33 l - 8 zł

Tom Kha Kai - 19 zł

green/red curry chicken - 36 zł
kurczak w zielonym/czerwonym
curry
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ACCOUNTANTS • KSI¢GOWI
Eurokonsulting. BaÊniowa 3/107, tel. 022 823 77 08
Kancelaria ksi´gowa Andrzeja Zapałowskiego
Radzymiƒska 211/4, tel. 022 678 94 45
Korycka, Budziak & Audytorzy. Solec 22, tel. 022 522 23 90
Senatorska Audyt. Bracka 25, tel. 022 692 19 26

AIRLINERS • LINIE LOTNICZE
American Airlines. Al. Ujazdowskie 20
Air France. Nowy Âwiat 64, tel. 022 55 66 400
British Airways. Krucza 49, tel. 022 625 30 02
KLM. Nowy Âwiat 64, tel. 022 55 66 444
LOT Polish Airliners. Al. Jerozolimskie 65/79
Aerosvit. al. Jana Pawła II 15, tel. 022 697 69 50
Lufthansa. Sienna 39, tel. 022 338 13 00
Malev Hungarian Airlines. al. Jana Pawła II 15, tel. 022 697 74 72÷3
SAS. Sienna 39, tel. 022 826 12 12

AIRLINERS LOW COST • TANIE LINIE LOTNICZE
AerLingus. Al. Ujazdowskie 20, tel. 022 626 84 02

Easy Jet. www.easyjet.com
Luxair. Al. Ujazdowskie 20, tel. 022 627 22 58
Sky Europe. tel. 022 433 07 33
Wizzair. tel. 022 500 94 99

CAR RENTALS • WYPO˚YCZALNIE SAMOCHODÓW

DENTISTS • DENTYÂCI
Alfa. Nowy Âwiat 58A, tel. 022 826 26 59,
www.alfa-lek.com.pl 
Anadent. Âniadeckich 10, tel. 022 621 39 59,
www.anadent.pl
Citident. M∏ynarska 26/28, tel. 022 862 47 70,
www.citident.pl  
Eurodental. Gen. Andersa15, tel. 022 887 80 60,
www.eurodental.pl
Laser-dent. Grochowska 354, tel. 022 619 31 31,
www.dentysta.waw.pl

Warszawa Airport
tel. 022 650 48 72/73

Rezerwacje:
tel. 0-801 120 010
tel. 022 572 65 65 www.avis.pl

Al. Witosa 31/21a.
tel. 022 640 13 62, 022 640 11 62, 022 504 200 905
rent@speedcar.com.pl, www.speedcar.com.pl

Stryjeƒskich 19 lok.11
02-791 Warszawa

tel. 022 894 00 25
fax. 022 894 10 32

www.bexpertise.pl
biuro@bexpertise.pl

Accounting
Tax advisory

HR administration and Payroll
French desk Reservations: 

022 544 08 00  rezerwacje@europcar.com.pl  www.europcar.pl

Open 09.00-20.00 
(airport 07.00-23.00)

tel.  022 624 85 66 
(airport 022 650 44 52)

mobile +48 665 301 600
wawT01@europcar.com.pl

Jana Paw∏a II 22 (Mercure Hotel)
WYNAJMUJESZ WI¢CEJ NI˚ SAMOCHÓD

Warsaw International Airport

open 07.00-22.00
tel. 022 650 20 31, 022 511 15 55
mobile +48 661 999 155
ap5084@sixt.pl
www.sixt.pl
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DOCTORS, PRIVATE CLINIC • LEKARZE, KLINIKI
Enel-Med. al. Jana Pawła II 29 (Atrium Plaza), tel. 022 653 82 82, 
(1-5) 08.00-21.00, (6) 09.00-17.00
Lecznica Centrum. Âliska 5, tel. 022 620 70 95, (1-5) 08.00-20.00
Med-Centrum. Bednarska 13, tel. 022 826 38 86, (1-5) 08.00-18.00

EMBASSIES • AMBASADY
Australia. Nowogrodzka 11, tel. 022 521 34 44, 08.30-15.00
Belgium. Senatorska 34, tel. 022 551 28 00, 09.00-14.00
Canada. Matejki 1/5, tel. 022 584 31 00, 10.00-16.00
Czech Republic. Koszykowa 18, tel. 022 628 72 22, 07.30-16.00
France. Pi´kna 1, tel. 022 529 30 00, 09.00-13.00, 14.00-18.00
Germany. Dàbrowiecka 30, tel. 022 584 17 00 
Holland. Kawalerii 10, tel. 022 559 12 00

Reservation offices:
Warszawa ph. +48 (022) 636 63 93
Katowice ph. +48 (032) 350 14 50

Wroc∏aw ph. +48 (071) 781 81 88
Kraków ph. +48 (012) 429 66 30
Gdaƒsk ph. +48 (058) 320 56 45

Visiting Poland?     Need a car?
If you think about renting a car

-just say THE VISITOR
to get 10% discount!!!

10% SPECIAL
DISCOUNT FOR 
ALL VISITORS!

www.joka.com.pl
joka@joka.com.pl

Ireland. Mysia 5, tel. 022 849 66 33, 09.00-13.00, 14.00-17.00
Italy. pl. J.H. Dàbrowskiego 6, tel. 022 826 34 71 
Russia. Belwederska 49, tel. 022 621 34 53, 09.00-13.00, 14.00-18.00
Slovakia. Litewska 6, tel. 022 525 81 10, 08.00-16.30
Spain. MyÊliwiecka 4, tel. 022 622 42 50, 08.30-15.30
Switzerland. Al. Ujazdowskie 27, tel. 022 628 04 81, 09.00-11.00
Sweden. Bagatela 3, tel. 022 640 89 90, 09.00-12.00
United States. Al. Ujazdowskie 29/31, tel. 022 504 20 00, 08.30-17.00

EMERGENCY • NAGŁE WYPADKI
Police • Policja. tel. 997, mobile 112
Fire Dept • Stra˝ Po˝arna. tel. 998
Ambulance Service • Pogotowie. tel. 999
Municipal Police • Stra˝ Miejska. tel. 022 840 00 16, 986

@ - CAFE • KAWIARENKI INTERNETOWE 
Enigma. Al. SolidarnoÊci 74a, tel. 022 869 46 56
Planeta 808. Królewska 2, tel. 022 828 91 07
Inf@cafe. Al. Jerozolimskie 59, tel. 022 695 59 00
Krakowskie PrzedmieÊcie 4/6. tel. 022 828 14 47
Studio.tpi. Âwi´tokrzyska 3, tel. 022 826 59 53

FITNESS
BioRelax. Mickiewicza 72, tel. 022 832 05 85
Club S4. Nowowiejska 37b, tel. 022 425 37 77
Fit Fun. Wysockiego 51, tel. 022 675 98 27
Fitness Park Agora. Czerska 8/10, tel. 022 555 58 41
ProActiv. Miedziana 11, tel. 022 652 23 69

Suparom Thaifood Restaurant
with Thai Atmosphere
Authentic Thai Cuisine

Traditional Thai Massage

45 Marszałkowska Str. tel. 022 621 32 34, 022 628 18 88
40 Wałbrzyska 40 tel. 022 853 30 87

www.suparomthaifood.pl
www.masaztajski.pl
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MEDIA HOUSES • DOMY MEDIOWE
CR MEDIA. Lwowska 19, tel. 022 45 88 400, fax 022 45 88 401
STAR MEDIA. Wernyhory 14/3, tel. 022 543 96 40, fax 022 543 96 49

MOVING AND RELOCATIONS • PRZEPROWADZKI
DTS. pl. Defilad 1, tel. 022 656 68 95
Sokołowscy. al. Jana Pawła II 78/44, tel. 022 636 58 79 
Japa. Marszałkowska 21/25, tel. 022 825 13 40
Małe przeprowadzki. Dzielna 15/67, tel. 022 838 99 24

MUNICIPAL OFFICES • BIURA M. ST. WARSZAWY
Main Police Dept • Komenda Gł. Policji. 
Nowolipie 2, tel. 022 619 12 51
Municipal Police • Stra˝ Miejska. 
Czerniakowska 130/132, tel. 022 840 00 16 

NOTARIES • NOTARIUSZE
Arendt Ewa. Al. SolidarnoÊci 119/125 lok. 79, tel. 022 620 85 20
Bieniek Ewa. Powstaƒców Âlàskich 70, tel. 022 665 62 55
Kasperek Jarosław. Królewska 72, lok. 335, tel. 022 828 26 24
Rada Izby Notarialnej. Karwiƒska 3, tel. 022 844 78 33

JEWELLERY • JUBILER
Apart. Aleje Jerozolimskie 29, tel. 022 621 90 28
Goldkar. Krucza 41/43, tel. 022 628 06 70
Opal Art. Francuska 12a, tel. 022 617 70 18
Rubin. Marszałkowska 27/35, tel. 022 825 23 51

GALLERY • GALERIE

GOVERNMENT OFFICES • BIURA RZÑDOWE
Council of Warsaw City • Urzàd Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, tel 022 827 77 03
Ministry of foreigh affairs - MSZ. al. Szucha 23, tel. 022 523 90 00
Seym • Sejm. Wiejska 4/6/8, tel. 022 694 25 00

HOSPITALS • SZPITALE
Inflancka 6, tel. 022 831 12 41, („przy Inflanckiej”)
Solec 93, tel. 022 625 22 31, („na Solcu”)
Banacha 1a, tel. 022 823 64 11, („na Banacha”)
Al. SolidarnoÊci 67, tel. 022 818 50 61, („Praski”)
Szaserów 128, tel. 022 681 76 66, („MON”)

INFORMATION PHONE • INFORMACJE TELEFONICZNE
PKP - Polish State Railways, tel. 94 36
PKS - Polish Coach Transport: 
Bus Station Warsaw-West. tel. 0701 37 44 44, 823 63 89 
Stadion Bus Station. tel. 818 15 89 
Polish Airlines LOT • Linie Lotnicze LOT. tel. 0 801 30 09 52
City Infomation. tel. 9431

LAWYERS • PRAWNICY
Jasiƒski. Nowy Âwiat 27, tel. 022 826 46 24
Kancelaria. Nowogrodzka 11, tel. 022 447 43 00 
Kancelaria. Âwi´tokrzyska 20/5, tel. 022 826 50 31 ext. 605

Rynek Starego Miasta 32
tel. 022 831 54 09

tue-sun, wt-nie 12.00 - 18.00

Art Gallery and an antique shop located in authentic Gothic cellars of the Baryczka family house 
in Warsaw Old Town offers antiques (from XVIII century to Art Deco) and contemporary art, 
designer jewellery, sculptures and paintings. Galeria - antykwariat, mieszczàca si´ w gotyckich
piwnicach kamienicy Baryczków na warszawskiej Starówce oferuje antyki od XVIII wieku 
do Art Deco oraz sztuk´ wspó∏czesnà, bi˝uteri´ autorskà, rzeêb´ i malarstwo.

Ho˝a 40, tel. 022 622 43 28
mon-fri, pon-pt 11.00 - 18.00

sat, sob 10.00 - 15.00
www.galeriagrafikiiplakatu.pl

galeriagrafikiiplakatu@home.pl 

Sale of works of art, interior design, graphic projects. Professional advice and picture framing. 
Sprzeda˝ dzie∏ sztuki, wystrój wn´trz, projektowanie graficzne. Oprawa dzie∏ sztuki w ramy 
na miejscu w galerii i profesjonalne doradztwo.

Âwi´tokrzyska 32, tel. 022 652 19 39
www.napiorkowska.pl

galeria@napiorkowska.pl
mon-fri, pon-pt 11.00 - 19.00

sat, sob 11.00 - 15.00

The gallery exhibits paintings, sculptures and graphics by a number of contemporary Polish
artists. Galeria prezentuje malarstwo, rzeêb´ i grafik´ wybranych polskich artystów
wspó∏czesnych.

ART GALLERY
GALLERY

The all year round shop with Holiday curios located very close to the Intercontinental hotel. 
The diversity of colours and forms provides everybody with the chance to pick up a great present
or an unusual gift such as the ‘just married car’ for those just married, Santa on bike for bike fans
or Christmas tree ornaments with musical box for company clients. There are around 4 thousand
unique, hand made items made by artists from all over Poland. 
Całoroczny sklep z ozdobami świątecznymi położony w pobliżu hotelu Intercontinental.
Różnorodność wzorów i barw pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie lub wyszukać niebanalny
prezent np. samochód nowożeńców dla młodej pary  czy mikołaja-motocyklistę dla pasjonata
motoryzacji albo bombkę-pozytywkę dla kontrahentów. Ponad 4 tysiące niepowtarzalnych
egzemplarzy tworzonych ręcznie przez artystów-rzemieślników z całej Polski.

Emilii Plater 47
tel. 022 620 59 30
www.bombkarnia.pl

�-� 1100-1900
�-� 1100-1400

GALLERY

Genuine Indian products, fabrics, scarfs, sari, ornaments, statues - always on offer and can be
ordered. Souvenirs from places for everybody who loves traveling would like to visit. 
Oryginalne wyroby indyjskie, materiały, szale, sari, ozdoby, figurki - na stałe w ofercie oraz
sprowadzane na zamówienie. Pamiątki z miejsc, o których marzą wszyscy kochający podróże 
i egzotyczne klimaty.

Wałowa 3
tel. 022 635 81 39
0-603 067 134

www.sadhucafe.pl

POWITANIE
Z INDIAMIga
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Świętokrzyska 36
tel. 022 526 31 01, 022 526 31 07
www.dipservice.com.pl

MON-FRI, PON-PT 08.00-17.00

Best Warsaw’s location apartments, residences, offices and service outlets
for renting. Real estate management and maintenance. 
Wynajem rezydencji, apartamentów, biur i lokali usługowych 
w najlepszych dzielnicach Warszawy. Zarzàdzanie i administrowanie
nieruchomoÊciami.

PHARMACIES • APTEKI
Apteka 2000. Widok 19, tel. 022 827 35 93, 24h
Apteka Gotycka. Nowy Âwiat 18/20, tel. 022 826 53 82
Apteka 24h. Al. SolidarnoÊci 149, tel. 022 620 08 18
Apteka 24h. Puławska 36, tel. 022 849 37 57
Apteka 24h. Pereca 2, tel. 022 620 9128
Apteka 21. Al. Jerozolimskie 54

POST OFFICE • POCZTA
Post Office 24h. Âwi´tokrzyska 31/33, tel. 022 826 60 01
Post Office nr 19 (Airport). tel. 022 846 06 86

LANGUAGE SCHOOLS • SZKOŁY J¢ZYKOWE
5 o'clock School of English. Filtrowa 20 , tel. 022 825 54 58 
Archibald. Widok 26 tel. 022 828 76 76
Centrum J´z. Francuskiego VOILA. ˚urawia 47/49, tel. 022 621 85 42
Centrum J´z. Niemieckiego DACHL. Armii Ludowej 7/5, 
tel. 022 629 21 30

REAL ESTATE • NIERUCHOMOÂCI
Polanowscy. Marszałkowska 83, tel. 022 625 55 55
Contra Ltd. Chmielna 102, tel. 022 620 91 25
Intraco. Stawki 2, tel. 022 860 73 73
@Apartament. Łucka 20 lok. 1201, tel. 022 533 62 27
CB Richard Ellis Polska. al. Jana Pawła II 29, tel. 022 653 70 00
Kontrakt NieruchomoÊci. Ho˝a 27A m. 29, tel. 022 621 33 08

RENT A BIKE • WYPO˚YCZALNIA ROWERÓW
Oki Doki. pl. Dàbrowskiego 3, tel. 022 826 51 12
Local Rent a Car. Marszałkowska 140, tel. 022 826 71 00
Wygodny rower. Nowiniarska 10, tel. 0-888 498 498
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L I K U S   C O N C E P T   S T O R E
WARSZAWA, Krakowskie PrzedmieÊcie 16/18, tel. 022 492 74 01

SHOPPING • CENTRA HANDLOWE
Arkadia. al.Jana Pawła II 82, tel. 022 331 34 00
Blue City. Al. Jerozolimskie 179, tel. 022 824 45 55
Centrum M1. Piłsudskiego 1, tel. 022 771 21 54
Fort Wola. Połczyƒska 4, tel. 022 535 04 80
Galeria Mokotów. Wolska 12, tel. 022 541 41 41
Janki. Mszczonowska 3, tel. 022 711 30 00÷02
Promenada. Ostrobramska 75c, tel. 022 611 39 52
Sadyba Best Mall. Powsiƒska 31, tel. 022 310 30 00
Wola Park. Górczewska 124, tel. 022 533 40 00
Złote Tarasy. Złota 59, tel 022 222 22 00

SOUVENIRS • PAMIÑTKI
Bebol - Jakub Małczak. pl. Defilad 1, tel. 022 656 60 20
Cepelia. Marszałkowska 99/101, tel. 022 628 77 57 
Cepelia. Chmielna 8, tel. 022 826 60 31 
EM & EM. Modliƒska 246a, tel. 022 676 77 46
Jana - Sklep z pamiàtkami. Al. Jerozolimskie 42,
tel. 022 827 09 25

Polart Dom Sztuki Ludowej. Rynek Starego Miasta 10, 
tel. 022 831 18 05

SWIMMING POOL • BASENY
Albatros. Orlàt Lwowskich 1, tel. 022 817 51 93
Aquapark „Wesolandia”. Wspólna 4, tel. 022 773 91 91
Body Shape. al. Komisji Edukacji Narodowej 11, 
tel. 022 446 97 39
Delfin. Kasprzaka 1/3, tel. 022 631 48 65
„˚oliborz”. Potocka 1, tel. 022 832 46 00

TRANSLATORS • TŁUMACZE
Business Assistance Service. pl. Konstytucji 4/22, 
tel. 022 627 33 33
Kontekst. Puławska 314, tel. 022 616 20 40
Przekład. Podwale 17 lok. 215, tel. 022 499 62 86 
Bireta. Augustówka 5, tel. 022 587 33 07
Trado. Widok 5/7/9, tel./fax 022 826 34 81
ARS VERBI. Al. SolidarnoÊci 117, tel. 022 440 56 16

TRANSPORT
Airport • Lotnisko. tel. 022 650 11 11, 022 620 22 45
Central Railway Station • Dworzec Centralny. tel. 022 524 50 00
Coach Station • Dworzec Zachodni. tel. 022 524 57 42

VETERINARY • WETERYNARZE
A-Z Wet. 24h. Zamiejska 28 , tel. 022 678 33 22 
Senatorska Lecznica dla zwierzàt. Senatorska 26, tel. 022 827 64 82
Ginvet. Grójecka 118, tel. 022 824 06 00
24 h Lecznica Weterynaryjna i USG. Kulczyƒskiego 8A, 
tel. 022 644 06 80
Animal-Med. ˚ytnia 15, tel. 022 862 43 53

Hubert Abramowski, Turmoncka 16
tel. 022 423 35 00, 0-604 647 241

hubert.abramowski@wp.pl

Wir sprechen Deutsch! We speak English!
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Located 5 minutes walk from the Main Market in a historical
building at the Floriańska Gate. A small and charming hotel
which has been functioning for more than 200 years.
Solarium, hairstylist, meeting room (for 20 guests), bar and
a room for disabled people. 
Położony około 5 min spacerem od Rynku w zabytkowym
budynku, przy Bramie Floriańskiej. Nieduży aczkolwiek
bardzo przytulny hotel, funkcjonujący od prawie 200 lat.
Solarium, fryzjer, sala spotkań (20 osób), drink-bar, pokój
dla niepełnosprawnych.

Pijarska 17
KRAKÓW

tel. 012 422 11 44
hotel.polski@podorlem.com.pl; www.podorlem.com.pl

375 zł29

525 zł16

610 zł5

725 zł3

Ascot Hotel*** opened in 2007, located in the centre of
Kraków. Hotel offers its guests functional and comfortable
49 rooms (all rooms with bathroom, TV-SAT, radio, 
air-conditioning and free wireless intrnet), drink bar,
Internet kiosk. 
Ascot Hotel*** otwarty w 2007 roku, usytuowany w ścisłym
centrum Krakowa. Oferuje gościom 49 nowocześnie 
i komfortowo wyposażonych pokoi (wszystkie z łazienką,
TV-SAT, radiem, klimatyzacją i bezprzewodowym
internetem), drink bar, stoisko internetowe.

Radziwiłłowska 3
KRAKÓW

tel. 012 384 06 06; fax 012 384 06 07
rezerwacja@hotelascot.pl; www.hotelascot.pl

75 EUR4

90 EUR36

10 EUR9

www.thevisitor.pl online • hotel • booking

Modern economy class hotel situated on route E40, some
kilometers from A4 highway to Katowice and Wrocław.
Rooms with tv-set, phone, bathroom with shower. Free
Internet access at the lobby. Hotel restaurant-pizzeria with
great Polish and Italian cuisine. Breakfast 25 zł. 
Nowoczesny hotel klasy ekonomicznej położony przy trasie
E40, kilka kilometrów od wjazdu na A4 w kierunku Katowic
i Wrocławia. Pokoje wyposażone w tv, telefon, łazienkę 
z prysznicem. W lobby bezpłatny internet. Hotelowa
restauracja-pizzeria oferuje dania kuchni polskiej i włoskiej.
Śniadanie 25 zł.

J. Conrada 35
KRAKÓW

tel. 012 290 80 00; fax 012 290 80 01
pop.krk@hotelsystem.pl; www.hotelsystem.pl

149 zł3

169 zł101

209 zł2

This modern and stylish hotel is located about 5 km from
the Main Market on route E77 Krakow-Warsaw. All rooms
with PC, LCD TV (sat TV including Canal+). Professional
conference centre - training and business meetings.
Breakfast 33 zł.
Hotel o nowoczesnym wystroju i stylu, znajdujący się 
ok. 5 km od Rynku, przy trasie E77. W każdym pokoju PC,
telewizor LCD (TV-SAT - w tym programy Canal+).
Profesjonalne zaplecze konferencyjne - organizacja szkoleń,
spotkań biznesowych. Śniadanie 33 zł.

al. 29 Listopada 189
KRAKÓW

tel. 012 614 48 05; fax 012 634 05 08
premium.krk@hotelsystem.pl; www.hotelsystem.pl

229 zł29

229 zł110

329 zł2

Apartments located 15 min walk from the Main Market,
close to the Jewish Kazimierz district. Apartments with
kitchen, salon, bathroom and sat TV. It is possible to book
breakfast in the restaurant. Extra services: rent a car,
excursions, airport transfers.
Apartamenty mieszczą się w kamienicy na Kazimierzu, 
15 minut spacerem od Rynku Głównego. Wyposażenie:
salon, kuchnia, łazienka, TV sat. Możliwość zamówienia
śniadań w restauracji. Dodatkowe usługi: wynajem aut,
organizacja wycieczek, transport na lotnisko.

Dietla 75/1a
KRAKÓW

tel. 012 429 24 06; fax 012 429 24 06
info@residencekazimierz.com; www.residencekazimierz.com

20-35 EUR

30-60 EUR3

30-60 EUR4

50-100 EUR6

Rooms with TV sat, kettles, fridges and china. 
The possibility of full board - breakfast and dinner.
Incentive parties catered for, dancing and snow sledging.
Homely atmosphere and professional service. Security
surveillance. 
Pokoje wyposażone w tv sat, czajniki elektryczne 
i lodówki oraz zastawę stołową. Możliwość wykupienia
całodziennego wyżywienia - śniadania i obiadokolacji.
Imprezy okolicznościowe, potańcówki oraz kuligi. 
Miła domowa atmosfera oraz fachowa obsługa. 
Obiekt monitorowany.

Pardałówka 19B
ZAKOPANE

tel. 018 20 114 39; fax 018 20 623 80
tomek@willa-kubik.com; www.willa-kubik.com

90 zł / pers. os.

70-75 zł / pers. os.14

65-70 zł / pers. os.8
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www.thevisitor.pl

The Visitor new home page: hotels, pensions, car rental, trips

- best internet rates book online!

Nowa strona przewodników The Visitor: hotele, pensjonaty, samochody, wycieczki

- najlepsze ceny w internecie rezerwuj online!

book a car

book a room

book a trip
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Modern hotel is located about 16 km from Old Town on
routes to Poznan. All rooms with computer, LCD TV set 
(TV SAT including Canal+). Proffesional place to
conference and meetings. Guests may use lobby bar 
and jacuzzi. Welcoming atmosphere and smile service.
Breakfast 33 zł.
Hotel o nowoczesnym wystroju znajduje się ok. 6 km 
od Starego miasta przy trasie wylotowej w kierunku
Poznania. W każdym pokoju PC, telewizor LCD (TV-SAT 
- w tym programy Canal+).Do dyspozycji gości lobby bar
i jacuzzi. Profesjonalne miejsce do spotkań biznesowych.
Miła i uśmiechnięta obsługa Śniadanie w cenie 33 zł.

al. M. Kromera 16
WROCŁAW

tel. 071 364 97 00; fax 071 364 97 01
premium.wro@hotelsystem.pl; www.hotelsystem.pl

249 zł10

249 zł90

349 zł7

The Villa is located in the White Valley, 5 minutes walk
from Krupówki. HB price - buffet breakfast and dinner
included. High quality rooms with Internet and Sat TV. 
Bar and restaurant with regional interiors. 
Willa położona przy wylocie Doliny Białego, 5 minut 
od Krupówek. Śniadanie (szwedzki stół) i obiadokolacja 
w cenie. Pokoje o wysokim standardzie (Internet, TV SAT).
Bar i restauracja z wystrojem regionalnym.

M. Zająca 10
ZAKOPANE

tel. 018 20 636 40; tel./fax 018 20 636 40
biuro@naleczzakopane.pl; www.naleczzakopane.pl

120-180 zł2

200-360 zł16

270-420 zł9

320-700 zł1

Willa 
Nał´cz

City centre location opposite train station, next to elegant
shopping centre and guarded parking. Multifunctional
banquet-conference rooms, business centre, leisure
centre, restaurant Friday’s.
Hotel położony w samym centrum miasta, naprzeciwko
Dworca PKP, tuż obok eleganckiego centrum handlowego
i kompleksu kinowego oraz wielopoziomowego,
dozorowanego parkingu publicznego. Wielofunkcyjne sale
konferencyjno-bankietowe, centrum biznesu, centrum
rekreacji, restauracja Friday’s. 
Im Stadtzentrum gelegen, gleich gegenüber dem Bahnhof
und neben einem eleganten Einkaufszentrum und einem
Kinokomplex sowie einem mehrstöckigen, bewachten
öffentlichen Parkhaus. Multifunktionssäle für Konferenzen
und Banketts, ein Business Center, ein Fitnesscenter, 
das Restaurant Friday’s. 

Podwale Grodzkie 9
GDAŃSK

tel. 058 300 60 00; fax 058 300 60 03
rsvn@gdansk.azurehotel.pl; www.gdansk.azurehotel.pl

163 EUR12

194 EUR111

245 EUR20

They are located in a renovated, listed building, in the most
prestigious part of the city (Chrobry’s Ramparts). They have
a rich offer of non-standard services, for example free
internet access in every room, buffet package, relax
package and others.
Hotel mieści się w odrestaurowanej, zabytkowej budowli, 
w reprezentacyjnej części miasta (Wałów Chrobrego).
Bogata oferta usług niestandardowych np. bezpłatny internet
w każdym pokoju, pakiet bufetowy, pakiet relaks i inne. 
Das Hotel befindet sich in einem restaurierten Gebäude,
das in der Evidenz der Denkmäler eingetragen ist und 
in dem repräsentativsten Viertel der Stadt liegt (Chrobry-
Wallanlage). Das Hotel hat ein reiches Angebot von nicht
Standardservices, z.B. kostenfreies Internetzugang in jedem
Zimmer, Büffetpaket, Relaxpaket und andere. 

Małopolska 23
SZCZECIN

tel. 091 433 05 00; fax 091 484 97 43
szczecin@hotelfocus.com.pl; www.hotelfocus.com.pl

249-279 zł 
(week. 199-229 zł)
311-339 zł 
(week. 261-289 zł)

121{
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4 Star boutique hotel in the center of Gdańsk, just next to
the yacht marina. This place is an XVIIIth century granary,
restored and transformed into a luxury hotel. In Restaurant
Brovarnia, the first and only mini brewery in north Poland
is located, were we brew our own 3  kinds of beer. 
4 gwiazdkowy hotel typu boutique w samym centrum miasta,
zlokalizowany nad gdańską mariną jachtową. Jest to 
XVIII-wieczny spichlerz przekształcony w luksusowy hotel. 
W restauracji Brovarnia znajduje się jedyny mini browar 
w Polsce Północnej, w którym warzone są 3 gatunki piwa. 
4 Sterne Boutiquehotel im Zentrum von Danzig, gleich an
der Yacht Marina. Dieses außergewöhnliche Gebäude ist
ein Speicher vom XVIII Jh., umgewandelt in ein luxuriöses
Hotel. Im Restaurant Brovarnia befindet sich die einzige
mini Brauerei in Nord Polen, in der 3 ausgezeichnete Arten
von Bier gebraut werden.

Szafarnia 9
GDAŃSK

tel. 058 300 17 17; fax 058 300 17 18
rezerwacja@hotelgdansk.com.pl; www.hotelgdansk.pl

350-410 zł10

450-490 zł26

490-520 zł11

590-700 zł1

+

The hotel is located about 4 km from the city centre by the
picturesque Krzywe Lake on the edges of the forest beside 
a public beach. Beautiful large garden. Conferences 
(3 rooms), training and banquets catered for. Price includes
breakfast.
Hotel położony jest 4 km od centrum miasta, nad
malowniczym Jeziorem Krzywe tuż obok lasu i plaży
miejskiej. Piękny duży ogród. Organizacja konferencji 
(3 sale), szkoleń oraz bankietów. Śniadanie w cenie. 
Das Hotel ist 4 km vom Stadtzentrum entfernt und liegt am
malerischen See Krzywe, gleich am Wald und am
Stadtstrand. Herrlicher Garten. Veranstaltung von
Konferenzen (3 Säle), Schulungen und Banketten. Preise
inklusive Frühstück. 

Sielska 4 A
OLSZTYN

tel. 089 522 05 00; fax 089 522 05 31
nov.olsztyn@orbis.pl; www.orbis.pl

191 zł

242 zł

286 zł

97{

Hotel is located near the pier of Sopot. Restaurant, café
and pub. Special Pirate's Room for children. Eight
conference room with high-speed internet access and
latest AV equipment. Spa & Salon.
Hotel położony jest w pobliżu sopockiego molo. Restauracja,
kawiarnia oraz pub. Osiem sal konferencyjnych z Internetem
o dużej przepustowości i nowoczesnym sprzętem AV. Instytut
SPA & Salon. 
Das Hotel liegt in der Nähe der Zoppoter Mole. Restaurant,
Cafe, Pub. Die Konferenzsäle (8) verfügen über einen
hochleistungsfähigen Internetzugang sowie moderne
audiovisuelle Geräte. Institut Spa & Salon. 

J.J. Haffnera 59
SOPOT

tel. 058 550 99 99; fax 058 550 98 00
office@hotelhaffner.pl; www.hotelhaffner.pl

XII - 455 zł
I - 525 zł8

XII - 565 zł
I - 635 zł82

XII - 865-1100 zł
I - 935-1170 zł6

Cozy hotel located 300 m from the sea, 2 km form Sopot
city centre. 30-ties style interiors. Comfortable rooms with
minibar, tv-sat and Internet. Air-conditioned restaurant.
Kameralny hotel położony 300 m od morza, 2 km od centrum
Sopotu. Wystrój hotelu utrzymany w stylu lat 30. Komfortowe
pokoje z mini-barem, tv-sat oraz Internetem. Klimatyzowana
restauracja. 
Das gemütliche Hotel liegt 300 m vom Strand (Meer), 
2 km vom Center in Sopot. 30er-Jahre Einrichtung,
komfortable Zimmers mit Minibar, TV und Internet.
Klimatisiertes Restaurant. 

Orłowska 43
GDYNIA

tel. 058 668 47 40; fax 058 668 47 41
info@willalubicz.pl; www.willalubicz.pl 

330 zł1

370 zł11

395 zł3

590 zł1

+


