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Dzieci to wymagający odbiorcy. Na szczęście Warszawa
to miasto stworzone do zwiedzania wspólnie z dzieciakami.
Atrakcje dla najmłodszych pojawiają się tu w wielu odmianach.
Prezentujemy te, które łączą w sobie edukację, zabawę i w których
dzieci, te mniejsze i większe, a także ich rodzice nie będą
się nudzić.

Dzień 1
4. Obi ad – war sz tat y
k ul inarne

1. Pr z y ja zd do War szaw y
2. za k waterowanie

Warsztaty kulinarne to doWybieracie się do Warszawy i zastanawiacie się

skonała zabawa w gronie

gdzie najlepiej się zatrzymać? Szukacie noclegu

kucharzy i animatorów.

idealnego na pobyt waszej rodziny, tu znajdzie-

Czas spędzony na wspól-

cie propozycje hoteli oferujących wiele udogod-

nym gotowaniu zapewnia

nień i atrakcji dla najmłodszych gości:

wspaniałą kulinarną przy-

https://odkrywajwarszawe.pl/z-noclegiem/

godę dla całej rodziny.
https://polishyourcooking.com/
https://wuk.com.pl/
https://eatpolska.com/pl/

3. Spa cer p o Starym M i e ś c i e
Na Rynku Starego Miasta stoi pomnik Syrenki, a dookoła kolorowe kamienice. W piwnicy jednej z nich mieszkał Bazyliszek, który według legendy
zamieniał wzrokiem ludzi w kamienie. W jednej z kamienic mieści się
Muzeum Warszawy – tam w ciekawy sposób poznacie historię miasta. Na
Starym Mieście urodziła się i mieszkała Maria Skłodowska-Curie, laureatka
Nagrody Nobla. Dziś w jej domu jest muzeum. Warto tam zajrzeć. A następnie udajcie się do Muzeum Świat Iluzji, gdzie można się przekonać jak nas
oszukuje mózg. Prezentowane eksponaty pobudzają kreatywność dzieci
oraz angażują ich w prezentowane iluzje optyczne.
https://muzeumwarszawy.pl
http://www.mmsc.waw.pl/
https://swiatiluzji.pl
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Dzień 1
5. Po obiedz ie c za s p ozna ć w y jątkowe muze a i g a ler i e

6. Kol a c ja

W Warszawie znajdują się wspaniałe muzea i galerie organizujące specjalne wystawy i warsztaty dla

W Warszawie znajdziecie

dzieci. To nie lada gratka dla małych miłośników sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje Muzeum

wiele miejsc dostosowa-

Domków dla Lalek, Gier i Zabawek. Koniecznie odwiedźcie najbardziej tajemnicze i urzekające

nych do obsługi najmłod-

muzeum w Polsce. Ponad 150 historycznych domów, sklepików i pokoi dla lalek. Tu dzieci mogą poznać

szych klientów. Przeżyjcie

zabawki z przeszłości, a dorośli – znów poczuć się dziećmi. To idealne miejsce na wspólną wycieczkę

wyjątkowe chwile podczas

dla całej rodziny!

rodzinnej kolacji, odkry-

https://www.muzeumdomkow.pl/

wając smak wspaniałych

https://www.mnw.art.pl/

potraw.

https://zacheta.art.pl/pl

https://odkrywajwarszawe.pl/

https://artmuseum.pl/pl

dla-smakoszy/

https://www.galleryofsteelfigures.com/

7. W i ec zorna panor a m a War szaw y
Po kolacji czas zobaczyć jak wygląda panorama Warszawy nocą. Przeżyjcie dreszczyk emocji wjeżdżając
na wysokość 114 m na 30. piętro, gdzie z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki będziecie mogli podziwiać Warszawę wieczorową porą.
http://www.pkin.pl/
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Dzi eń 2
2. Moc atr a kc j i w M i e j sk i m Ogrodz i e
Zoolog ic zn ym
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie to wielka,
zielona wyspa w środku miasta, pełna ciekawych
przygód. Tu można przyjść po wiedzę, wypocząć
pośród pięknej przyrody i obserwować wspaniałe
zwierzęta. Wizyta w ZOO to wspaniała atrakcja dla
dzieci i dorosłych.
https://zoo.waw.pl/

1. Wspani a ł a za b awa na pr aw ym br zeg u W i s ły
Wisła to najdłuższa polska rzeka. Na jej brzegach jest wiele pięknych miejsc, gdzie będziecie mieli
okazję poczuć się jak na wakacjach. Wiślany plac zabaw jest na plaży przy PGE Narodowym. Będąc
tu koniecznie trzeba odwiedzić Stadion Narodowy i wybrać się na jedną z nieszablonowych tras
zwiedzania by poczuć się jak prawdziwa gwiazda futbolu. Wycieczki będą doskonałą okazją do
zobaczenia płyty stadionu i trybun z bliska, ale także miejsc zarezerwowanych tylko dla zawodników polskiej drużyny piłkarskiej. Dla najmłodszych turystów proponujemy zaplanować wizytę

3. Obi ad w C en trum Pr a sk i m Kone ser

w Smart Kids Planet. Mali wynalazcy, odkrywcy, artyści, ekolodzy i sportowcy – każdy znajdzie tu

Po tylu wrażeniach czas na obiad, który możecie

coś dla siebie! Na 2400 m2 nie ma najmniejszego zakamarka nudy! Prawdziwych sportowych emocji

zjeść w Centrum Praskim Koneser, gdzie znajdują się

dostarczy również wizyta na Stadionie Legii, Torwarze oraz Torze Wyścigów Konnych Służewiec.

liczne restauracje i bary. Centrum Praskie Koneser to

https://www.pgenarodowy.pl/

również strefa rozrywki i unikalna oferta artystyczna

https://smartkidsplanet.pl/

dla rodzin z dziećmi. Zapraszamy do Tashki, miejsca

https://legia.com/wycieczki

spotkań, kreatywnych warsztatów, przestrzeni do

https://torwar.cos.pl/

dzielenia się sztuką i wspólnego spędzania czasu oraz

https://torsluzewiec.pl/

na gorącą czekoladę do Wedla.
https://koneser.eu/
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Dzi eń 2
4. Odkry jc ie B ulwary W i śl ane
Przy Starym Mieście i Powiślu są Bulwary Wiślane. To doskonałe miejsce na wypoczynek z placem
zabaw, ścieżkami rowerowymi i leżakami. W bezpośrednim sąsiedztwie bulwarów znajduje się
Centrum Nauki Kopernik prawdziwy raj dla miłośników nauki, nie tylko dzieci! Możecie tu odkrywać
tajemnice natury, samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i świetnie się przy tym bawić. Po rzece
możecie przepłynąć się statkiem. Fantastyczne, bezpieczne rejsy widokowe organizuje Po Wiśle.
Na statkach Kropka i Kreska jest komfortowo, blisko wody i przyrody. Z dwóch pokładów można podziwiać mosty oraz panoramę Warszawy. Po przejażdżce czas na niezwykłe pokazy w Multimedialnym
Parku Fontann – są to widowiska z muzyką i laserami na wodzie, które można oglądać w weekendy
od maja do września.
https://www.kopernik.org.pl/
http://park-fontann.pl/

5. Kol a c ja w Elek trowni Pow i śle

https://po-wisle.pl/

Na rodzinną kolację koniecznie udajcie się do Elektrowni Powiśle. Tu każdy będzie usatysfakcjonowany i znajdzie coś dla siebie. Elektrownia Powiśle to
zarówno Food Hall, ale także 12 restauracji z pełną
obsługą kelnerską. Jedno jest pewne – będzie bardzo
smacznie!
https://elektrowniapowisle.com/
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Dzień 3
1. C a łodz ienna za b awa w Park of Pol and
Wodna dżungla Suntago to plac zabaw dla dzieci w każdym wieku! Poznajcie atrakcje przygotowane
zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych gości parku. Ponad 30 wyjątkowych zjeżdżalni, o łącznej
długości 3,5 km i różnym poziomie adrenaliny – zabawa na całego. Dla najmłodszych brodzik i wodny plac
zabaw z ciepłą wodą. Rzeka przygód lub basen z falami dla nieco starszych. Nowoczesna baza noclegowa
położona bezpośrednio przy parku wodnym Suntago pozwoli Wam dłużej cieszyć się wszystkimi atrakcjami.
https://parkofpoland.com/pl/

2. W y ja zd
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do zobac zeni a!

odkrywajwarszawe.pl
Background vector created by starline - www.freepik.com

