
MIEJSCA
W WARSZAWIE
PRZY KTÓRYCH WARTO ZWOLNIĆ, JEŚLI ...
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Podczas Maratonu Warszawskiego będziesz miał na 
co popatrzeć! Trasa zawodów biegnie przez najpięk-
niejsze zakątki polskiej stolicy. Zaczyna się w historycz-
nej części Warszawy, tuż obok zabytkowego kampusu 
Uniwersytetu Warszawskiego 1  na Krakowskim Przed-
mieściu. Po drodze zobaczysz m.in. Starówkę 2 , wpi-
saną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Po Maratonie Warszawskim bez wątpienia zasłużyłeś 
na odpoczynek i relaks. Kiedy więc uzupełnisz już 
płyny i wyleczysz zakwasy, koniecznie rusz w miasto! 
Miejsca, które widziałeś na trasie, wieczorem oferują 
świetną zabawę. Nad Wisłą 1  czeka na Ciebie mnóstwo 
tętniących życiem klubów pod gołym niebem, gdzie 
odpoczniesz, zabawisz się i poznasz warszawiaków. 

42 kilometry to imponujący dystans! Zmieści się na nim 
sporo pięknych miejsc i kulturalnych ciekawostek… na 
przykład kilka znakomitych muzeów. Na trasie Marato-
nu Warszawskiego przebiegniesz m.in. obok Muzeum 
Narodowego 1 , w którym zwiedzić można Galerię Fa-
ras – jedyną w Europie kolekcję sztuki nubĳ skiej z okre-
su chrześcĳ ańskiego.

Przebiegniesz także nieopodal pałacu w Wilanowie 3 , 
przez zachwycające Łazienki Królewskie 4  i zielony Żoli-
borz. Walcząc o jak najlepszy rezultat nie zapomnĳ  więc 
od czasu do czasu się rozejrzeć.

Jeśli chcesz zobaczyć dyskotekowe oblicze Warszawy, 
koniecznie odwiedź ulicę Mazowiecką. A na tych, 
którzy wolą odprężyć się przy pysznej kolacji i kufl u 
lokalnego piwa, czekają setki klimatycznych knajpek i 
restauracji przy pl. Zbawiciela 2 , ul. Ząbkowskiej 3  
czy ul. Foksal 4 . Jest w czym wybierać!

Miniesz także Zamek Królewski 2  pełen płócien słynne-
go Canaletta oraz Muzeum Chopina 3 , a w nim mnó-
stwo pamiątek po słynnym kompozytorze. W parku 
przy Królikarni 4  będziesz miał okazję mknąć między 
zabytkowymi rzeźbami. Po biegu koniecznie odwiedź 
te i wiele innych fascynujących miejsc w Warszawie!

...FASCYNUJE CIĘ HISTORIA

...SZUKASZ DOBREJ ZABAWY

...JESTEŚ MIŁOŚNIKIEM SZTUKI

Odkryj Warszawę
z aplikacją WarsawTour

app.warsawtour.pl Dowiedz się więcej:

/warsaw

/ewarsaw

/fall_in_love_with_warsaw

Odkryj Odkryj 


