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Praga byla po staletí kulturně, etnicky i nábožensky různorodou čtvrtí Varšavy. Během 2. světové války nebyla zničena, takže je dnes považována za nejautentičtější část města. Svojí návštěvu začněte od Muzea varšavské Pragy, kde
se dozvíte vše o její historii. Další kroky vás povedou do Muzea polské vodky, které sídlí v historické destilérce v areálu Koneser. Projděte se historickými ulicemi, nahlédněte do svatostánků různých vyznání, najděte kapličky ukryté ve
dvorcích a potěšte své oči pohledem na fascinující nástěnné malby – muraly. Určitě se najde chvilka na návštěvu Skaryszewského parku nebo ZOO. Svou návštěvu můžete zakončit na Saské Kępě, čtvrti plné modernistické architektury, jež je domovem restaurací nabízejících kuchyni ze všech koutů světa.

MUZEUM VARŠAVSKÉ PRAGY

KONESER

MUZEUM POLSKÉ VODKY

Muzeum varšavské Pragy je jedním z úplně prvních varšavských muzeí na pravém břehu Visly.
Jeho posláním je zachovat a propagovat dědictví celé východní Varšavy, nachází se v jedné
z nejstarších obytných budov v této části města. Muzejní expozice je určena nejen místním
obyvatelům, uměleckým komunitám, polským
vzdělávacím institucím, nadšencům a odborníkům na téma místní historie a kultury, ale
také zahraničním návštěvníkům, kteří mají zájem o zážitek třeba jako v londýnských čtvrtích
SoHo nebo Shoreditch, anebo expatům či členům židovské komunity.

Centrum Pragy patří k nejatraktivnějším místům ve Varšavě. Koneser nabízí kultovní restaurace a bary, výjimečná muzea, jedinečné
obchody nedostupné v nákupních centrech,
veletrhy, festivaly a další akce, a to v historických, nádherně zrestaurovaných zdech z červených cihel z 19. století, v jejichž útrobách
vznikala vodka. Koneser je místo plné pozitivní energie a inspirace.

Muzeum polské vodky představuje neuvěřitelnou cestu od vzniku Aqua Vitae přes půl tisíciletí dlouhou historii výroby vodky až k dnešnímu postavení Polska ve světě. Je to místo
vzdělávání prostřednictvím zábavy. Vysoce interaktivní výstava a profesionální průvodci vytvářejí jedinečnou kombinaci zážitků, která zaručuje nezapomenutelné vzpomínky. To vše je
zakončeno ochutnávkou vodky.

www.koneser.eu

www.muzeumpolskiejwodki.pl

www.muzeumpragi.pl
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TO HLAVNÍ
Z VARŠAVY

Připravte se na to, že ať už jste slyšeli o Varšavě cokoliv, realita určitě překoná všechna vaše očekávání!
Je to město s fascinující historií, moderní architekturou, infrastrukturou namířenou k lepší orientaci návštěvníků, kreativními obyvateli a bohatou nabídkou
kulturních akcí. Je to opravdové bijící srdce Polska.
Hlavní město Polska se v současnosti neustále rozrůstá a objevují se v něm nová místa pro setkávání,
obchod a zábavu, díky čemuž je stále přitažlivější pro
turisty, byznysmeny, organizátory akcí a vlastně i pro
všechny ty, kdo se zajímá o umění, kulturu, životní
styl a historii.Tato příručka je plná skvělých nápadů
jak si prohlédnout Varšavu a zorganizovat jedinečné
aktivity pro vaše setkání nebo události!

Tyto hlavní atrakce byste si během svého pobytu ve
Varšavě neměli nechat ujít! Nejprve se vydejte na
procházku po Starém městě, kde si můžete prohlédnout Královský zámek se dvěma původními obrazy
Rembrandta, katedrálu a sochu mořské panny Sirény.
Pak si užijte procházku po Královské cestě s mnoha
obchody a okouzlujícími kavárnami. Následně se můžete vydat na procházku po jednom z velkých městských parků, kterými jsou Královské lázně nebo Saská
zahrada. A nakonec navštivte některé z vynikajících
muzeí, kterými se může město pochlubit - například
Muzeum Fryderyka Chopina s největší sbírkou skladatelových artefaktů na světě, Národní muzeum ve
Varšavě anebo multimediální Muzeum Varšavského
povstání, které vám poskytne lepší porozumění jedinečné identity města.

Nemusíte dlouho přemýšlet - Varšava už na vás čeká!
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