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Зеленi насадження та парки

Варшавою варто пересу-
ватися зеленими зонами – 
пішки, на велосипеді. 
Це місто здатне зачару-
вати у будь-яку пору року: 
навесні в житлових маси-
вах розквітають магнолії, 
фруктові дерева та бузок, 
влітку – міські квітники, 
осінь – це феєрія кольорів 
у парках, а взимку осо-
бливо красиво в міських 
лісах. У межах столиці та-
кож є 12 природних запо-
відників.

1.  
Уяздовський 
парк
Це один з перших гро-
мадських парків у Варша-
ві. Створений в 1893-1896 
роках за проєктом голов-
ного садівника Варша-
ви Францішека Шаньора. 
Варто зазирнути вглиб 
і пройти через задню хвірт-
ку до поселення Яздув.
зупинка: Площа на Роздрожу, в пар-
ку є громадський туалет

2. 
Відкритий  
Яздув
Одразу після Другої світо-
вої війни тут було побудо-
вано поселення фінських 
будиночків для працівни-
ків Бюро відбудови столиці. 
Збереглося 27 з них. У поки-
нутих мешканцями будинках 
знайшли своє місце куль-
турні та соціальні асоціації, 
які разом створюють про-
стір, доступний кожному - 
Відкритий Яздув (jazdow.pl). 
Тут можна відпочити, віль-
но позаглядати у двори-
ки, повчитися садівництву, 
послухати концерти, ско-
ристатися туалетом або на-
брати води в пляшки.
вул. Яздув

вхід з вулиці Пєнкна вулицею Яздув 
або з площі на Роздрожу, зупинка: 
Площа на Роздрожу

3. 
Королівські  
Лазенки
Літня резиденція останньо-
го короля Польщі Станісла-
ва Августа Понятовського  
(з 1764 р.) сьогодні є найпо-

4. 
Саксонський  
сад

5. 
Сади на даху
Найкращі оглядові май-
данчики у Варшаві? Це два 
сусідніх, загальнодоступ-
них сади на дахах держав-
них установ. Кожен в іншому 
стилі, обидва з прекрасни-
ми краєвидами - на Віслу, 
Старе місто та центр міста 
з Палацом культури і науки. 
Сад на даху університет-
ської бібліотеки (вул. Добра 
56/66) є одним з найбіль-
ших і найкрасивіших са-
дів на дахах у Європі. Сад 
на даху Центру науки «Ко-
перник» (вул. Вибжеже Ко-
стюшковське 20) більше 
нагадує вулканічний пейзаж 
чи японські альпінарії. Оби-
два доступні з травня по 
жовтень, вхід вільний.
метро: Центр науки Коперник

пулярнішим парком Варшави. Щонеділі вліт-
ку під пам’ятником Фридерікові Шопену тут 
проходять концерти, вхід вільний. Варто також 
прогулятися Ботанічним садом Варшавського 
університету, що прилягає до парку Лазенки.
зупинка: Королівські Лазенки, туалет, між іншим,  в кав’ярні 
Неподлегла.

У 1727 році Саксонський 
сад, який до того часу був 
закритий, частково відкрив 
для варшав’ян король Ав-
густ II Сильний. Ідеально 
розташований, з прекрас-
ним фонтаном та барокови-
ми скульптурами, він є одним 
з улюблених місць для про-
гулянок мешканців та гос-
тей міста. Навесні тут цвітуть 
величезні каштани і липи, 
восени дерева золотять-
ся і червоніють. Повернути 
з Краківського передмістя 
біля готелю Європейський 
і йти прямо, парк починаєть-
ся за могилою Невідомого 
солдата. Також можна зайти  
з вул. Маршалковської.
зупинка: Королівська



8. 
Скаришевський 
парк
Це один з найкрасивіших 
парків Варшави. Створений 
у 1905-1922 роках за про-
єктом Францішека Шаньо-
ра. Тут є розарій з великими 
магноліями, кілька ставків 
і паркові скульптури в сти-

9. 
Правий  
берег Вісли
У межах міста Вісла має 
довжину 30 кілометрів. Це 
територія Європейської 
екологічної мережі «Natura 
2000». Варто прогуляти-
ся рекреаційною стежкою 
вздовж правого берега. 
Вона пролягає серед зеле-
ні і має дивовижні краєви-
ди на центр міста та Старе 
місто. Спустіться з Рондо 
Вашингтона, повз Націо-
нальний стадіон, до пляжу 
Понятувка і йдіть в бік зоо-
парку. Потім можна пройти 
на інший берег по Свен-
токшиському мосту до Цен-
тру науки «Коперник», або 
по Сілезько-Домбровсько-
му мосту на Старувку. На 
пляжах відведені місця для 
вогнищ та ігрові майданчи-
ки для дітей.

10. 
Білянський  
ліс
Тут можна відчути атмосфе-
ру правічної пущі. Більша 
частина площі цього лісу 
є природним заповідником. 
До лісу можна потрапити 
через хвіртку, розташова-
ну позаду кампусу Академії 
фізичного виховання, або 
пройти 4-кілометровою ос-

Mапа
онлайн:

7. 
Поле  
Мокотовське
Це одне з найбільших ре-
креаційних просторів 
у Варшаві. На даний мо-
мент йде ремонт, але він 
не дуже заважає відпочин-
ку. Це гарне місце для бігу, 
катання на роликах, вело-
сипеді та прогулянок з со-
бакою. Межує з відкритим 
комплексом садового това-
риства Раковець, куди вар-
то завітати, щоб побачити 
десятки невеликих садів 
і цікавих прикладів малої 
архітектури.
метро: Поле Мокотовське

Це гарне місце для тих, хто 
шукає природу і культу-
ру в одному місці. У пала-
ці Крулікарня з 80-х років 
XVIII ст. знаходиться Музей 
скульптури - філія Націо-
нального музею у Варша-
ві, кав’ярня та книгарня. 
Роботи художників також 
розміщені по всьому пар-
ку. Беріть з собою пледи 
і влаштуйте тут пікнік.
вул. Пулавська 113а 

зупинка: Крулікарня, туалет у палаці
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FAJNA WARSZAWA - це 12 
карт, які запрошують мо-
лодих мешканців відкрити 
для себе Варшаву: альтер-
нативні місця мистецтва 
та культури, паркові зони, 
береги річки Вісли, архі-
тектурa, вуличні спортивні 
тренажери та скейт-парки.

Реалізація: Музей Варшави, 
Музей Волі та Музей Пра-
ги у співпраці з Фондом Bęc 
Zmiana, Фондом Puszka, 
Фондом Центр Архітектури 
та Національним Інститутом 
Архітектури та Урбаністики.

Проєкт фінансується 
містом Варшава

6. 
Крулікарня

лі ар-деко. Це пейзажний 
парк в англійському сти-
лі, окремі фрагменти яко-
го мають нагадувати різні 
регіони Польщі (тут є навіть 
«гірський» водоспад).
зупинка: Рондо Вашингтона, туалет 
біля кав’ярні Місянка

вітньою стежкою, яка по-
чинається на перехресті 
вулиць Девайтіс та Мари-
монтська і закінчується по-
близу річки Вісла.
зупинка: AWF


