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יהודים התקבצו במלון פולסקי, אבל במקום לצאת 
לחיים חדשים, נשלחו אל מותם במחנה ההשמדה 
ברגן־בלזן. 300 יהודים נוספים שנותרו במלון נלקחו 
לכלא פאביאק )עמ׳ 61(, שם נרצחו בידי הגרמנים.

15  ארמון ּפאץ  ;
2  RRRyy

 Miodowa K Pałac Paca | ארמון
 Stare Ä O Kapitulna O 15

 E2 ,28 מפה: עמ׳ u MIasto 
b ספר: עמ' 130

ֶמֶרן,  הארמון הSבארוקי שתכנן האדריכל Sטילָמן ון־גֶָ
נבנה בסוף המאה ה־17 וקרוי על שם הגנרל לּודוויק 
ּפאץ, שהתגורר בו במאה ה־19 והורה על שיפוץ ב

Sסגנון הקלאסיציסטי. בכניסה הפונה לרחוב ניצב 

'שער ניצחון' מפואר, המעוטר בתחריטים המייצגים 
את הצהרות העצמאות של הערים היווניים ואת 
משרד  כאן  שוכן  כיום  האולימפיים.  המשחקים 

הבריאות הפולני.

16  כנסיית הקפוצ'ינים  ;
2  RR—yy

 Kościół Kapucynów | כנסייה
Miodowa 13 K )הכניסה דרך 

 022-831-3109 T )Kapucyńska 4
 Stare MIasto Ä O Kapitulna O

 h ב'-שבת 7:30-17:25, א' החל מהשעה 8:00
u מפה: עמ׳ b E2 ,28 ספר: עמ' 130

ון־ Sטילָמן  האדריכלים  תכננו   1683 בשנת 
ֶמֶרן ואוגוסטין לֹוצ'י כנסייה חדשה עבור המלך  גֶָ
Sיאן השלישי סֹוּבֶייסקי, שביקש להודות לאל על 
ניצחונותיו הצבאיים בקרב קוצ'ים ובSקרב וינה. 
בקפלה המלכותית בכנסייה ניצבים שני סרקופגים, 
שבאחד מהם טמון לבו של סֹוּבֶייסקי ובשני - איבריו 
הפנימיים של המלך Sאוגוסט השני, שהועברו לכאן 

הצייר  נקבר  הכנסייה  של  בקריפטה  מקרקוב. 
האיטלקי Sברנרדו ֶּבלוׁטוׁ, שנודע בציורי הנוף העירוני 
של ורשה. חלל הפנים מעוצב בצניעות אבל ראוי 
לציון בזכות מזבח העץ הגדול ודוכן המטיף, ממנו 

נשלחת החוצה זרוע מעץ.

17  ארמון ּבָרניצקי  ;
2  RR—yy

Pałac Branickich | ארמון 
Kapitulna O Miodowa 6 K 

u Stare MIasto Ä O מפה: 
עמ׳ b E3 ,28 ספר: עמ' 130

בית־האחוזה העצום בסגנון הSרוקוקו נבנה באמצע 
המאה ה־18 עבור יאן קֶלֶמנס ּבָרניצקי, יועצו הקרוב 
של המלך אוגוסט השלישי. מאוחר יותר פתחה בו 
איָזָּבֶלה ּפֹוניאטֹובסָקָיה, אחותו היפה של המלך 
ּפֹוניאטֹובסקי, סלון לאמנים  אוגוסט  Sסטניסלב 

ולאנשי רוח, שהיה מרכז תרבותי חשוב בתקופת 
הנאורות. הארמון ספג פגיעה קשה בSמלחמת 
העולם השנייה, ושוחזר ב־1953 בהתבסס על ציורים 
מהמאה ה־18 מאת הצייר האיטלקי Sברנרדו ֶּבלֹוטֹו. 
כיום מצוי הארמון בבעלות פרטית וחלקים ממנו 

משמשים את עיריית ורשה.

haol.am/i2394 W

haol.am/i2393 W

haol.am/i2404 W

ארמון ּבָרניצקי

Park Traugutta ,Most Gdański Ä O 806 
A1 ,28 מפה: עמ׳ u בתיאום מראש בלבד h 

b ספר: עמ' 150,139
המצודה, שנקראה תחילה מצודת ולדימיר, נועדה 
לאחסון נשק ולהגנה על מצודת ורשה מפני מתקפה 
מכיוון העיר החדשה. היא הוקפה בחפיר וכללה רשת 
מסועפת של מעברים תת־קרקעיים, ששלושה מהם 
פתוחים למבקרים במסגרת סיור מודרך )חצי שעה 
עד שעה; בהזמנה מראש בלבד(. פרט לכך ניתן 
רק להתרשם מבחוץ מהקירות המבוצרים, שלא 

נהרסו גם בSמלחמת העולם השנייה.

13  ארמון קָרסינסקי  ;
2  RRyyy

Pałac Krasińskich | ארמון 
 Plac O pl. Krasińskich 5 K

 D1 ,28 מפה: עמ׳ u Krasińskich
b ספר: 129, 130

האדריכל  של  בתכנונו  Sהניאו־קלאסי,  הארמון 
ֶמֶרן, הושלם בשנת 1700 עבור ראש  Sטילָמן ון־גֶָ

המשולש  בגמלון  קָרסינסקי.  יאן  ורשה  עיריית 
שבחזית שובצו תבליטים המתארים את מעשי 
הגבורה של הגנרל הרומאי מרקוס ואֶלריּוס. הארמון 

שוחזר אחרי Sמלחמת העולם השנייה, וכיום שמור 
בו אוסף של הדפסים וכתבי יד נדירים מהספרייה 
הלאומית, הפתוח לקהל רק באירועים מיוחדים. 
מומלץ לטייל בפארק הירוק מסביב, שבו משתרעים 
מרבדי פרחים נאים ויש מזרקה מקסימה; שימו 
לב לסימונים שעל המדשאות - הם מייצגים את 

גבולותיו של גטו ורשה.

14  מלון ּפֹולסקי  ;
 RRR—y

Hotel Polski | אתר היסטורי 
 Ratusz Arsena ê Długa 29 K

u Plac Krasińskich O מפה: 
E1 ,28 עמ׳

מלון פולסקי, שנפתח כבר בשנת 1808, התפרסם 
בגלל המאורעות שהתרחשו בו בSמלחמת העולם 
בגטו  הגדולות  האקציות  של  בעיצומן  השנייה: 
יספקו מעבר חופשי  כי  ורשה, הודיעו הגרמנים 
לדרום אמריקה ליהודים משתפי פעולה וליהודים 
העשירים שהסתתרו מחוץ לגבולות הגטו. אלפי 

haol.am/i2396 W

haol.am/i2485 W

כנסיית הקפוצ'ינים

ארמון ּפאץ
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העיר העתיקה והעיר החדשה מסלול הליכה 1  העיר העתיקה והעיר החדשה   :
3 2 1  Stare Miasto i Nowe Miasto  yyyyy

העתיקה  העיר 
 )Stare Miasto(
במאות  נבנתה 
וה־14  ה־13 
המלכים  של  אחוזותיהם  סביב 
בחומות  והוקפה  המאזוביים, 
גם  לראות  ניתן  שרידיהן  שאת 
כיום. יש לה שני מרכזים חשובים: 
בטירה  )הגובלת  הטירה  כיכר 
טיול  השוק.  וכיכר  המלכותית(, 
כאן הוא הזדמנות ללכת לאיבוד 
לזכור  כדאי  אך  הזמן,  במרחבי 
רואים  שאתם  המבנים  שרוב 
ב הגרמנים  ידי  על  הושמדו 

Sמלחמת העולם השנייה, ושוחזרו 

אחרי המלחמה. 

העיר  צמודה  העתיקה  לעיר 
 ,)Nowe Miasto( החדשה 
חדשה  אינה  לשמה,  שבניגוד 
לחומות  שמחוץ  הרובע  כלל: 

החל להיבנות כבר במאה ה־15 
משכנם  למקום  היה  ובמהרה 
המועדף של המסדרים הנוצריים, 
שהקימו בה כנסיות רבות מספור.  haol.am/i2819 W

מידע על המסלול

 ;Stare Miasto O Ä התחלה: כנסיית אנה הקדושה )עמ׳ 73( )ליד x
עלו במדרגות משמאל לכביש(

X סיום: כנסיית מריה הקדושה )עמ׳ 43(

D משך ההליכה: שלוש שעות

u  אורך המסלול: 2.1 ק"מ

איפה אוכלים: פיצה ובירה במסעדת Same Krafty )עמ׳ 159(, או   @
אוכל יהודי־פולני במסעדת Pod Samsonem )עמ׳ 158(. קפה או תה 

ומנות קינוח בבית הקפה Bombonierka cafe and tea )עמ׳ 42(

yyyRR כנסיית אנה הקדושה   
yyyyR כיכר הטירה   

עמוד המלך זיגמּונט   
ארמון גג הנחושת   

yyyyR הטירה המלכותית   
yyRRR כנסיית מרטינוס הקדוש   
yyyyR קתדרלת יוחנן הקדוש   
yyRRR פצצת הזחל   

הכנסייה הישועית   
כיכר השוק   

yyyyR של העיר העתיקה 
פסל בת הים של ורשה   

המוזיאון לספרות על שם אדם מיצֶקביץ'   
מדרגות נפוליאון   

מוזיאון ורשה   
yyyRR הברביקן של ורשה   

אנדרטת המורד הקטן   
קתדרלת הצבא הפולני   

yyyrR האנדרטה לזכר מרד ורשה   
כנסיית רוח הקודש   

רחוב ְפֶרָטה   
הכנסייה הדומיניקנית  

yyrRR מוזיאון מארי קירי   
כיכר העיר החדשה   

yyyRR כנסיית קזימיר הקדוש   
כנסיית מריה הקדושה   

פסל מארי קירי   
yyyyR מזרקת המולטימדיה   

המסלול על המפה
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במרכזה.  הניצב    ורשה 
אוהבי הספרות יוכלו לבקר כאן 
 Muzeum(  במוזיאון לספרות
Literatury( וחובבי ההיסטוריה 
 Muzeum(  במוזיאון ורשה -
Warszawy( שמעברה האחר של 

הכיכר.
המוזיאון לספרות על שם אדם 

מיצֶקביץ'
Rynek Starego Miasta 20 K 

h 022-831-4061 T ד׳,ו׳ 
11:00-16:00, ה׳ 16:00-20:00, 

שבת וא׳ 11:00-18:00 
+ תוספת: אם מעניין אתכם 

ללכת בעקבות נפוליאון 
)מילולית!( צאו מהכיכר 

ליד המוזיאון לספרות, ואז 
מיד ימינה למעבר הצר 

Kamienne Schodki. בסוף 
המעבר רדו במדרגות, פנו 

 Brzozowa שמאלה לרחוב
ומיד מימינכם גרם מדרגות 

צר היורד לעבר הנהר: 
 , אלו מדרגות נפוליאון

שקיבלו את שמן לאחר 
שהשליט הצרפתי ירד בהן, 
בלוויית הנסיך הפולני יוזף 
פוניאטובסקי, בעת ביקורו 

בוורשה ב־1806. שובו לכיכר 
באותה דרך.

לכו לאורך הכיכר עד פינת רחוב 
Nowomiejska ושם פנו ימינה; 
לבירה  עצרו  רעבים,  אתם  אם 
 Same בבר־מסעדה  ופיצה 
Krafty @ )עמ׳ 159(. המשיכו 
  הברביקן  אל  רחוב  באותו 
שחזור   ,)35 )עמ׳   )Barbakan(
מבנה השער המבוצר של חומת 
העיר העתיקה. באתר יש בדרך 
כלל מגוון דוכני רוכלות, אבל את 
רוב מה שנמכר כאן תוכלו למצוא 

במקומות אחרים, ויותר בזול. 
- קיצור: אם אתם עייפים 
או ממהרים תוכלו לחסוך 

כ־700 מ' הליכה אם תוותרו 
על הקטע הבא ותמשיכו 
מהברביקן ישר, אל רחוב 

.  ְפֶרָטה
ביציאה מהברביקן פנו שמאלה 
שוב  ומיד   Podwale לרחוב 
שמאלה כדי לחצות את החפיר 
בגשר להולכי רגל. בקצה הגשר 
פנו ימינה, והמשיכו לאורך החומה 
חור  דרך  מימינכם,  שתראו  עד 
המורד  אנדרטת  את  בחומה 
 ,)Mały Powstaniec(  הקטן
המוקדשת לזכרם של הילדים־
החיילים שלחמו בSמרד ורשה. 
האנדרטה המרגשת - פסל של 
תת־ האוחז  קסדה  חבוש  ילד 
הנראה  ככל  נוצרה   - מקלע 
 13 בן  נער  ָאנטֶקה,  בהשראת 
 .1944 באוגוסט  ב־8  שנהרג 
הפסל  מאחורי  הזיכרון  בלוח 
חרותה שורה משיר ילדים פולני 
נצעד  ורשה,  "ילדי  מימי המרד: 
אל הקרב - עבור כל אבן, נקריב 

את דמנו".
ופנו  המקורה  במעבר  עברו 
ימינה )מכאן תוכלו גם להתקרב 
ימינה  פנו  ואז  לאנדרטה(,  יותר 
 Jana לרחוב  שמאלה  ומיד 

הברביקן

פסל בת הים של ורשה הוסבו  ורשה  Sמרד  במהלך 
לבתי  המורדים  בידי  הכנסיות 
הופצצו  ולכן  מאולתרים  חולים 
על ידי הנאצים, שלא הותירו זכר 
לרובע היפהפה - אבל כמו העיר 
שוחזרה  החדשה  גם  העתיקה, 
בקפידה ומספקת למטיילים בה 

טעימה מוורשה של פעם.
x התחילו את הסיור בתצפית 
מהמגדל  העתיקה  העיר  על 
  הקדושה  אנה  כנסיית  של 
)Kościół św. Anny( )עמ׳ 73(, 
בפינה הדרום מזרחית של כיכר 
 )Plac Zamkowy(   הטירה 
)עמ׳ 29(. מהכנסייה לכו צפונה 
  זיגמּונט  המלך  עמוד  אל 
 ,)Kolumna Zygmunta(
הראשונה  החילונית  האנדרטה 
שהוצבה בפולין, ומימינכם תראו 
ארמון  אל  היורד  מדרגות  טור 
 Pałac Pod(   הנחושת  גג 

 .)Blachą
תראו  ימין,  מצד  לפניכם,  קצת 
לטירה  הראשית  הכניסה  את 

 Zamek(   המלכותית 
הנמנית   ,)29 )עמ׳   )Królewski
ביותר  החשובים  האתרים  עם 
בעיר וראויה לביקור של כשעה. 
בצאתכם מהטירה חצו את הכיכר 
 .Piwna והיכנסו לסמטה הצרה
משמאלכם  תראו  מהרה  עד 
את הצריח של כנסיית מרטינוס 
 Kościół św.(   הקדוש 
פנו  כאן   ;)29 )עמ׳   )Marcina
ימינה אל מעבר צר, שיוביל אתכם 
אל רחוב Świętojańska. בקצה 
המעבר תראו מולכם את קתדרלת 
 Bazylika św.(  יוחנן הקדוש
 ,)31 )עמ׳   )Jana Chrzciciela
שהייתה עדה להרבה הכתרות 
וטקסי אשכבה של מלכים פולנים. 
הלבנה  לקשת  מתחת  עברו 
שמימין לקתדרלה, ואז הסתכלו 
על קיר הלבנים משמאל, שם תראו 
'מזכרת' שהותירו הנאצים - פצצת 
הזחל , הקרויה גם גוליית. זוהי 
אחת הפצצות שהטמינו הגרמנים 
בקירות הבניינים לקראת סיומה 

מההרס  כחלק  המלחמה,  של 
הפולנית.  הבירה  של  המאורגן 
לא  זה  בקיר  שנקבעה  הפצצה 
התפוצצה, ונותרה כאן, כתזכורת 

לימים האפלים. 
 ,Swietojanska לרחוב  חזרו 
פני  על  וחלפו  ימינה  פנו 
 Kościół(  הכנסייה הישועית
במאה  שנבנתה   ,)Jezuitów
ה־17 ושוחזרה אחרי Sמלחמת 
העולם השנייה. שימו לב לדלת 
הכניסה האמנותית של הכנסייה 
ואז המשיכו עם הרחוב המתעקל 
ימינה, עד שתגיעו אל כיכר השוק 
 Rynek(  של העיר העתיקה

Starego Miasta( )עמ׳ 31(.
הכנסייה הישועית

h לתפילות בלבד 
והתרשמו  בכיכר  לרגע  עצרו 
המקיפים  הצרים  מהבתים 
של  הים  בת  ומפסל  אותה 

ארמון גג הנחושת

הכנסייה הישועית
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ורשה בארבעה ימים טיול

משתלבת  בה  ייחודית,  עיר  תכירו  חוויות  מלאי  ימים  בארבעה 
אמנות  ותוססת,  צעירה  בתרבות  ומרתקת  עשירה  היסטוריה 

אוונגרדית ועולם קולינרי עשיר.
בשנים האחרונות זוכה העיר לפריחה בזכות המשאבים העצומים שהשקיעה ממשלת 
פולין בהפיכתה ליעד תיירות נחשק. בטיול זה תוכלו לחוות את הניגודים המרתקים 
ניאו־קלאסיים ובארוקיים מול גורדי שחקים, ארמונות  הבאים לידי ביטוי כאן: בניינים 
מלוכה מול אנדרטאות קודרות, מנות פירוגי מסורתיות מול מטבח מולקולרי חדשני 
המלכים  של  במסלולם  תצעדו  גווניה,  כל  על  העיר  את  תכירו  זה  מקיף  בטיול  ועוד. 
הפולנים, תלמדו על ההיסטוריה היהודית המרתקת שנקטעה באופן טראגי במלחמת 
העולם השנייה, תבקרו במוזיאונים, בבתי כנסת ובמרכזי קניות מודרניים ותחושו את 

הקצב של העיר.

גג הספרייה באוניברסיטת ורשה, אתר  ביום הרביעי לטיול

2

ימי הטיול
העיר העתיקה, העיר החדשה והדרך המלכותית  } ורשה הקלאסית   } ë

מוזיאון, בית קברות ומגוון אתרי הנצחה ברובע  } ורשה היהודית   } í 
היהודי ובסביבתו     

ארמון וילאנֹוב, פארק וואֶז'נקי ורובע ּפראָגה  } מהארמון אל העיר   } ì
ממצודות לגדת הנהר אל מוזיאונים, שווקים   } עבר ועתיד   } î 

וגנים בלב העיר     

שינויים ותוספות  A
- קיצור: יש לכם רק שלושה ימים? ותרו על יום 4 )עמ׳ 139(.

+ תוספת: הוסיפו ימים מתוך טיול 3 )עמ׳ 144( אם אתם מתעניינים באמנות ובאדריכלות.

+ תוספת: צאו לטיול יום מחוץ לוורשה - בלובלין )עמ׳ 109( ובמחנה ההשמדה מיידנק )עמ׳ 107(, או 
בפארק הלאומי ָקמּפינֹוס )עמ׳ 108(. 

אל תשכחו  p

להזמין מראש
יום 1 )עמ׳ 129(: כרטיסים לתצפית בקומה השלושים של ארמון התרבות והמדע )עמ׳ 70(.

יום 2 )עמ׳ 132(: ביקור בבית היתומים של יאנוש קורצ׳אק )עמ׳ 62(, למתעניינים.

הכנות נוספות
לקראת הסיור באתרים היהודיים בוורשה ביום 2 )עמ׳ 132( כדאי להציץ בטיולופדיה ולקרוא על  	

אמרד גטו ורשה ועל מנהיגיו.
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מאפייני הטיול

משך הטיול  c
ארבעה ימים; מתאים לחופשה 
של ארבעה־שישה ימים )כולל 

ימי טיסה(.

מתאים ל...  g
מטיילים שרוצים להכיר את 

ורשה לעומק ולטעום מכל מה 
שיש לעיר להציע.

לינה  s
בזכות התחבורה הציבורית 

הנוחה ויישומונים נוחים כדוגמת 
אובר, תוכלו לבחור מלון בכל 

אזור שתרצו בוורשה.

עונה מועדפת  w
הזמן המושלם לטיול בוורשה 

הוא אמצע האביב וראשית 
הקיץ. בחודשים יולי־אוגוסט 

העיר עמוסה תיירים, ואילו 
בספטמבר־אוקטובר מזג 

האוויר מתחיל להיות הפכפך. 
החורף הפולני עלול להיות 

קשה למטייל הישראלי, שכן 
הטמפרטורות נוטות לצנוח עד 

למינוס 15 מעלות צלזיוס.

תקציב   m
)לזוג, לא כולל טיסות, קניות 

ובילויים בערב(: לחוסכים )עמ׳ 
211( 2200, למתפרעים 4600 

)עמ׳ 211(.

a יום ההגעה
הטיסות מתל אביב לוורשה 

נוחתות בעיר בכל שעות 
היממה. מידע עליהן ועל 

ההגעה מנמה"ת לעיר, ראו 
תחת טיסה )עמ׳ 214(.

נחיתה בבוקר מאפשרת 
להרוויח יום טיול מבלי לשלם 

על לילה נוסף במלון, אבל 
במקרה כזה סביר שתנחתו 
עייפים )לאחר טיסת לילה(. 
שימו לב שברוב בתי המלון 
ודירות הנופש ניתן להיכנס 

לחדרים רק מהשעה שתיים-
ארבע אחר הצהריים, מה 

שיחייב אתכם למצוא סידור 
לאכסון המזוודות שלכם עד 

אז. אם אתם מתארחים במלון, 
בררו מראש אם תוכלו להפקיד 

את מטענכם בלובי המלון או 
בחדר המיועד לכך; בדירת 

נופש מומלץ לברר עם הבעלים 
האם ניתן להיכנס לדירה 

בשעה מוקדמת. אם לא תמצאו 
פתרון נוח במקום הלינה, 

השתמשו בלוקרים שבתחנת 
 Warszawa( הרכבת המרכזית

 .)Centralna
לנוחתים בשעות אחר הצהריים 

והערב מומלץ לנסוע ישירות 
למקום הלינה, לנוח קצת 

בחדר, לצאת למסעדה או 
לבילוי באזור המלון, ולהתחיל 

את הטיול רק למחרת. אם 
אתם רוצים בכל זאת לערוך 
היכרות קצרה עם העיר, צאו 

לסיבוב לילי באזור כיכר השוק 
של העיר העתיקה )עמ׳ 31( כדי 
להתרשם מהמראה הקסום של 

האזור לאור פנסי הרחוב. 
נחיתה בלילה עלולה להיות 
בעייתית אם אתם מתכננים 

ללון בדירת נופש )עמ׳ 165(; 
במקרה כזה עדיף לפנות 

מראש לבעל הדירה ולתאם 
שעת הגעה מאוחרת )לרוב 

בתשלום נוסף(.

a יום העזיבה
הטיסות מוורשה לתל-אביב 

ממריאות אף הן במגוון שעות 
ביממה.

המראה בבוקר היא בחירה 
נוחה, בייחוד לאור העובדה 

שהתחבורה הציבורית 
לנמלי התעופה פעילה 

לאורך כל שעות היממה, אך 
בשל התדירות הנמוכה של 

האוטובוסים בשעות המוקדמות 
חשוב לתאם את היציאה עם 
לוח הזמנים שלהם או לנסוע 

במונית. עם זאת, הבחירה לטוס 
לישראל בבוקר פירושה עוד 

לילה במקום הלינה, מה שעלול 
לייקר את הטיול. אם הטיסה 
שלכם יוצאת מוקדם בבוקר, 

מומלץ להימנע מבילוי עד 
מאוחר ביום האחרון.

הממריאים מוורשה בשעות 

הערב יוכלו ברוב המקרים 
להשלים את רוב יום הטיול 
האחרון, תוך ויתור על אתר 

אחד או שניים )עיינו בסעיף 
'שינויים ותוספות למסלול 

היומי'(.

ורשה הקלאסית  | היום הראשון   ëë
I מה עושים

מטיילים ברבעים העתיקים 
ביותר של ורשה, צועדים 

בעקבות מלכי פולין ומשקיפים 
על העיר ממעוף הציפור.

f התחלה וסיום
  התחלה: כיכר הטירה

)עמ׳ 29(
סיום: ארמון התרבות והמדע 

 )עמ׳ 70(

e איפה אוכלים
בוקר במקום הלינה, צהריים 
בעיר העתיקה  )עמ׳ 38( 
וערב באזור ארמון התרבות 

והמדע  )עמ׳ 70(.

å כמה הולכים
6200 מ' )ניתן לקצר(

n קחו בחשבון
הזמינו מראש כרטיסים 

לתצפית מארמון התרבות 
והמדע  )עמ׳ 70( וכן 

למוזיאון פרדריק שופן  )עמ׳ 
72( ולמופע בתיאטרון הגדול 

)עמ׳ 69(, אם בחרתם בחלופות 
הרלוונטיות.

אפשרויות לשינויים
- קיצור: קיצור מסלול ההליכה 
בעיר העתיקה והחדשה )עמ׳ 38(

+ תוספת: מוזיאון פרדריק שופן 
)עמ׳ 72(, במהלך מסלול ההליכה 

בדרך המלכותית )עמ׳ 79(.

A חלופה: מופע בתיאטרון הגדול 
)עמ׳ 69( במקום שופינג.

תוכנית היום

|  ורשה העתיקה – בוקר וצהריים  

התחילו את היום בכיכר 
 Plac( )29 עמ׳(  הטירה

Zamkowy(, נקודת המוצא 
למסלול ההליכה בעיר העתיקה 

ובעיר החדשה  )עמ׳ 38(. 
הקדישו כארבע שעות לטיול 
ברבעים העתיקים של ורשה, 

שנבנו במאות ה־13 וה־15, 
כולל ארוחת צהריים במסעדת 

Pod Samsonem @ )עמ׳ 

158( המתמחה במטבח 
 Podwale-יהודי־פולני, או ב

Kompania Piwna @ )עמ׳ 
158( הססגונית. 

- קיצור: תוכלו לחסוך כ־700 
מ' הליכה ע"י קיצור מסלול 

ההליכה )ראו בתיאור(, או לוותר 
לגמרי על אתרי העיר החדשה 

ו'לחתוך' מהאנדרטה לזכר מרד 
ורשה  )עמ׳ 33( ישירות 

לארמון קָרסינסקי  )עמ׳ 
36(. כדי לעשות זאת, המשיכו 

ברחוב Długa ופנו ימינה 
 .plac Krasińskich-ל

å מנקודת הסיום של המסלול 
פנו שמאלה ל-Kościelna   ולכו 

כ־550 מ' )שם הרחוב מתחלף 
 .)Franciszkańska-בדרך ל

פנו שמאלה לרחוב 
Bonifraterska ובצומת הבא 
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 .  Świętojerska ימינה לרחוב
מיד תראו משמאלכם שער 

המוביל אל הפארק הירוק 

  שסביב ארמון קָרסינסקי
)עמ׳ 36( ולפארק המקיף אותו. 

לאחר טיול קצר בפארק, צאו 

לרחוב Miodowa )המשכו של 
הרחוב שממנו הגעתם(, ופנו 
ימינה. לאחר כ־300 מ' תראו 

מימין את השער המרשים של 
ארמון ּפאץ  )עמ׳ 37( ואחריו 
את כנסיית הקפוצ'ינים  )עמ׳ 

37( הנאה. 
המשיכו לאורך החזית 

המרשימה של ארמון ּבָרניצקי 
 )עמ׳ 37( )משמאל(, ולכו 

עוד כ־200 מ' עד שתראו 
שוב מולכם את כנסיית 

אנה הקדושה  )עמ׳ 73( 
)Kościół św. Anny(, שבחלקה 

הדרומי של כיכר הטירה.

|  דרך המלכים ומבט מלמעלה N אחה"צ  

זוהי נקודת המוצא למסלול 
ההליכה הדרך המלכותית 

 )עמ׳ 79(, המוביל לאורך 
חלקו הצפוני של המסלול 

שעשו מלכי פולין )אם כי הם, 
כמובן, לא הלכו ברגל( מהטירה 

המלכותית לארמון הקיץ 
וילאנׁוב. הקדישו שעתיים וחצי 
למסלול כולל עצירה לארוחת 

 Zapiecek-ארבע של פירוגי ב
@ )עמ׳ 161(. 

+ תוספת: מתעניינים 

במוזיקה קלאסית? סטייה 
קלה ממסלול ההליכה תביא 
אתכם למוזיאון פרדריק שופן 

 Muzeum( )72 עמ׳( 
 ,)Fryderyka Chopina

הנמנה עם העשירים 

yyyyR כיכר הטירה   
העיר העתיקה   

yyyyy והעיר החדשה 
yyyrR האנדרטה לזכר מרד ורשה   
yyyRR ארמון קָרסינסקי   
yyRRR ארמון ּפאץ   
yyrRR כנסיית הקפוצ'ינים   

yyrRR ארמון ּבָרניצקי   
yyyRR כנסיית אנה הקדושה   
yyyyy הדרך המלכותית   
yyyrR מוזיאון פרדריק שופן   
yyyRR כיכר שלושת הצלבים   
yyyyR ארמון התרבות והמדע   

היום על המפה

ארמון קָרסינסקי

והמרתקים מסוגו באירופה. 
הזמינו כרטיסים לסביבות 

16:00 או 16:30 ובלו 
במוזיאון כשעה וחצי.

å אחרי הארוחה 
ב-Zapiecek @ )עמ׳ 161(, 
 Ordynacka-פנו שמאלה ל

ולכו כ־350 מ' עד שתראו 
משמאלכם את המוזיאון. 

שובו באותה דרך.
O å מנקודת הסיום של 

המסלול, כיכר שלושת 
 Plac( )71 עמ׳(  הצלבים
Trzech Krzyż(, חזרו קצת 

על עקבותיכם ותפסו קו 171 
 Plac Trzech Krzyży מתחנת

 Chomiczówka 10 לכיוון
)צפונה(. סעו שתי תחנות ורדו 

 .Centrum 04 בתחנת
מהתחנה תראו כבר את 

המבנה העצום של ארמון 
התרבות והמדע  )עמ׳ 70( 

 .)Pałac Kultury i Nauki(
חצו את הכביש במעבר התת־

 Marszałkowska-קרקעי ב
פינת Złota, היכנסו לבניין 

ועלו לרחבת התצפית בקומה 
ה־30, שם תוכלו להשלים את 

היום הראשון במבט ממעוף 
הציפור על המסלול שעשיתם.




