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Se & gJøRe
Warszawa er en av de virkelige klassikerne på 
europeisk grunn. Byen er stor, spennende og 
populær. økonomi og handel slår nye rekorder. 
Warszawa er en av de raskest voksende byene i 
europa, og har flere ganger måttet reise seg fra 
asken. i dag lokker den sine gjester med kultur 
i stor målestokk, shopping, historie og et spen-
nende uteliv. 

WarszaWa ligger ved 
den vakre elven Wisla. Her 
vokste det opp byer i tidlig 
middelalder, og området 
ble raskt viktig for handels-
virksomhet.

Warszawa har bestemt 
seg for å være vakker. Selv 
om den har vært så å si 
helt rasert, er den blitt gjen-
skapt, og denne jobben 
pågår fremdeles. For 
eksempel er både slottet 
og den gamle bydelen gje-
noppført og ser nå ut som 
før bombene falt. 

naSJonalMuSeet
Her vises skatter fra men-
neskehetens lange histo-
rie – fra det gamle Egypt 
via renessansen til art 
deco. Mange av skattene 
er polske, og her er også 
mange store polske kunst-
nere representert.
Adresse: Al. Jerozolimskie 3
Inngang 12 zloty, pensjo-
nister og ungdom 7 zloty.

 heR finneS 
kultuR i SJene-
RøSe MengdeR 
– teatRe, galle-
RieR, kinoeR og 
MuSeeR. et pul-
SeRende kaféliv, 
gode ReStauRan-
teR, Billige vaReR 
og ikke MinSt 
en Spennende 
foRtid gJøR Byen 
til en …

Byen har en svært spen-
nende arkitektur, nygamle 
hus blandes med moderne 
områder, og design vektleg-
ges. 

Her finnes kultur i sjen-
erøse mengder – teatre,  
gallerier, kinoer og museer. 
Et pulserende kaféliv, gode 
restauranter, billige varer  
og ikke minst en spennende 
fortid gjør byen til en riktig 
perle for et lengre eller  
kortere besøk. 
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Zacheta-galleRiet
Vil man se samtidskunst, 
bør man komme seg hit. 
Her finnes malerier, skulp-
turer og mye annet, galle-
riet ordner også med semi-
narer og forelesninger.
Adresse: Pl. Malachow-
skiego 3
Inngang 10 zloty, pensjo-
nister og ungdom 7 zloty.

konSeRthuSet
Vil man lytte til vakker 
musikk, anbefales et besøk 
i Warszawas filharmo-
niske konserthall, et av de 
ledende konserthusene i 
verden. Her gjestespiller 
jevnlig store navn. Sjekk  
på internett om hva som  
er på gang.
Adresse: Ul. Jasna 5
www.filharmonia.pl

den gaMle Byde-
len og det konge-
lige Slottet
Midt i Warszawa ligger den 
gamle bydelen, som kan se 
ut som en mindre by omgitt 
av storbyen – og nettopp 
slik er det. Her har man 
rekonstruert byens hjerte, 
og her er det massevis av 
små butikker, restauranter 

og kafeer der man kan for-
drive noen timer og dager. 
Det finnes guidede turer i 
det nygamle slottet, prisen 
varierer med hvilken rute 
du velger.

chopin-MuSeet
En av Warszawas mest 
berømte sønner er Chopin. 
Her kan man få se hans 
papirer og hans piano.  
Om somrene høres det  
ofte Chopin-toner fra både 
ventede og uventede 
steder i hele byen.

Chopins kropp ligger 
begravd i Frankrike, men 
hjertet hans er her – slik 
han ønsket det – i Det hel-
lige kors’ kirke.
Adresse: Ul. Okólnik 1.

på veggene
Vil du se hva folk har og 
har hatt på veggene kan 
du ta bussen til Wilanow-
museet, det største plakat-
museet i verden. 
Adresse: Buss til Wilanów, 
det tar en halv time. 
Ul. Stanislawa Kostki 
Potockiego 10/16.
Inngang 9 zloty, pensjo-
nister og barn 5 zloty. 
Åpent daglig 10.00–16.00, 

mandager gratis, åpent 
12.00–16.00. 
www.postermuseum.pl

laZienki-Slottet
I den vakre Lazienki- 
parken ligger denne  
sommerresidensen som 
Polens siste konge lot 
bygge til seg selv på slut-
ten av 1700-tallet. Man  
kan få ta en titt inne for 
cirka 10 zloty, men ekste-
riøret og parken er verd et 
besøk i seg selv.
Adresse: Ul. Agrykoli 1

kultuRpalaSSet
En omdiskutert bygning, 
som nå er opphøyd til byg-
geminne. PKiN, som det 
kalles, er enormt – herifra 
har du den beste utsikten 
over byen (polakkene sier 
at det er den beste måten  
å slippe å se selve PKiN 
på!). Her er det alltid noe 
på gang. Gå ikke glipp  
av det permanente loppe-
markedet.
Adresse: Plac Defilad 1
www.pkin.pl

i WarszaWa kan du få 
hva som helst til både lunsj 
og middag, her finnes kjøk-
ken fra alle verdenshjør-
ner, og du kan også få hur-
tigmat. Restaurantene er 
mange og prisene svært 
humane. Og glem ikke å ta 
noe godt etter maten – her 
er det desserter og bakverk 
som frister også den mest 
kaloribevisste reisende.

cheZ lautRec
Som navnet antyder, er 
dette en ekte fransk res-
taurant. Maten er utsøkt og 
stemningen på topp! 
Adresse: Ul. Sienna 39 
Tlf. +48 (0) 22 654 26 75

pRZyStanek  
MuRanoW
Vil du prøve deg på polske 
piroger, er det hit du skal gå. 
Her får man piroger med alt, 
inklusiv sjokolade. Er du ikke 
sugen på det, finnes også 
andre retter, pluss et bredt 

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
polen har en rik mattradisjon, og flere berømte 
retter, for eksempel bigos – laget av surkål og 
kjøtt – og pølsene kalt kiełbasa. Supper er en 
viktig del av maten, de er kraftige og rike – prøv 
for eksempel rødbetesuppen barszcz.

utvalg av øl og vin.
Adresse: Ul. Andersa 13
Tlf. +48 (0) 22 887 89 96

nu JaZZ BiStRo 
Hipt sted der du kan spise 
når som helst – frokost, for-
middagskaffe, lunsj, etter-
middagskake eller middag. 
Musikkunderholdning om 
kveldene.
Adresse: Ul. Zurawia 6/12
Tlf. +48 (0) 22 621 89 89

StaRoMieJSka
Midt i den gamle bydelen, 
rett overfor slottet ligger 
denne populære restauran-
ten, der turister og lokal-
befolkning slåss om bordene. 
Adresse: Plac Zamkowy 15/19
Tlf. +48 (0) 22 831 02 59

Buffo
Her har en av Polens stjer-
nekokker åpnet eget res-
taurant. Godt og trivelig.
Adresse: Ul. Konopnickiej 6
Tlf. +48 (0) 22 626 89 07

doM polSki
For ekte polsk mat er dette 
ett av de beste alternati-
vene i Warszawa. Restau-
ranten ligger et stykke ut 
av midtbyen, så ta trikken. 
Dom Polski er en fin res-
taurant, men med polske 
priser blir det ikke spesielt 
dyrt. Det kan likevel være 
verdt å pynte seg litt for å 
passe inn. 
Adresse: ul. Francuska 11
Tlf. +48 (0) 22 616 24 88

kafeeR
Wedel
Her får sjokoholikeren til-
fredsstilt sine lyster. Klas-
sisk kafé med flere lekke-
rier enn man tror er mulig.
Adresse: Ul. Szpitalna 8

antykWaRiat
Bøker og bakverk, herlig 
sted å filosofere på.
Adresse: Ul. Zurawia 45

kafé noWy SWiat
En av de eldste og kose-
ligste kafeene i byen, her 
har damer drukket te og 
utvekslet sosietetssladder 
siden 1883.  
Adresse: Ul. Nowy Swiat 63
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en hovedgate for  
blant annet shopping er 
Nowy Swiat. Her finnes  
alt. Gatene Ul Woloska  
og Al Marszalkowska frister 
med merkevarer. Området 
mellom kulturpalasset og 
Krakowskie Przedmiescie 
har mange ulike butikk- 
typer.

WarszaWa har flere 
store og spektakulære 
shoppinggallerier. Zlote 
Tarasy på Ul. Zlota 59 og 
Arkadia på Ul. Jana Pawła 
II 82 er opplevelser i seg 
selv. Utvalget er enormt. I 
Polen lages det også fine 
smykker, spesielt i sølv, og 
det finnes en del gallerier

alle som har noe å selge, trekkes mot Warszawa – 
økonomien går på høygir, og så vel innenlandske 
som utenlandske shoppere kan velge og vrake blant 
internasjonale merker og koselige, små butikker.

rundt den gamle bydelen 
og Nowy Swiat, som også 
har mye kunst og antikviteter.

Byen har også flere mar-
keder, blant annet et perma-
nent marked ved kulturpa-
lasset. Ved Stadion Dziesie-
ciolecia, like ved broen Poni-
atowski, er et av de største 
markedene i Europa. 

er du ute etter noe spe-
sielt, som elektronikk, 
fotoutstyr eller lignende, 
kan det lønne seg med et 
besøk i Warszawa. Her er 
det massevis av billige  
spesialister. Et knep er  
å velge ut modeller i fred 
og ro hjemme og deretter 
kjøpe inn her til en langt 
rimeligere pris.

BaReR & natteliv

WarszaWa danser til 
langt utpå morgenkvisten. 
Her finnes klubber, dis-
kotek, scener og en ung 
befolkning som nok ville få 
en god plassering i EM i 
festing.

lounge BaR  
aMneSia
Luksuriøst og elegant, en 
bar for feinschmeckeren, 
midt i byen. 
Adresse: Wspolna 62

la Bodega
Hvem har ikke vært på 
”Peppes bodega” på sørli-
gere breddegrader – her er 
det imidlertid snakk om noe 
helt annet. La Bodega er 
en vinbar, der du kan nyte 
mange ulike viner.
Adresse: Nowy Swiat 5

i Warszawa er det aldri langt til nærmeste bar, og 
her drikker man selvsagt helst vodka. Bak mang 
en bardisk finnes det en kunnskapsrik bartender 
som gjerne tar deg med på en guidet smakstur. 
av ølsortene er mange brygget i polen, mens 
vinen er importert og derfor relativt dyr.

kluBokaWiaRnia
Et av de beste stedene hvis 
man vil danse. Ungt og trendy, 
med retro-kommunistatmos-
fære – dagens publikum er for 
unge til å huske hvordan det 
var i virkeligheten.
Adresse: Czackiego 8

Zoo
Her finnes det en del vill-
dyr, men for det meste fest-
lystne mennesker. DJ-s og 
liveband.
Adresse: Ul. Mazowiecka 13

JadlodaJnia  
filoZoficZna 
Her på den ”filosofiske 
kafeen” blandes musikk 
og samtaler om meningen 
med livet. Mye livemusikk, 
særlig indie.
Adresse: Dobra 33/35

Shopping
le MeRiden BRiStol
Dette hoteller er opp-
kalt etter en eksentrisk 
marki, og er Warszawas 
beste. Her råder moderne 
bekvemmeligheter og gam-
meldags eleganse i en 
superb blanding. Stedet 
har flere typer rom og 
suiter, en del med balkong.
Adresse: Krakowskie 
Przedmiescie 42/44
Tlf. +48 (0) 22 551 10 00
Pris: Dobbeltrom får man 
fra 590 zloty.

le Regina
Diskret og fredelig, i en 
rolig del av den nygamle 
byen. Koselig og moderne 
innredning, for den som vil 
skjemme seg litt bort.
Adresse: Ul. Koscielna 12 

BoalteRnativeR
Tlf. +48 (0) 22 531 60 00 
Pris: Dobbeltrom fra 454 
zloty.

hotel agRykola
Henger sammen med den 
vakre Lazienki-parken, og 
er et godt utgangspunkt for 
å gå på oppdagelsesferd 
i det meste av Warszawa. 
Har også SPA-avdeling.
Adresse: Ul. Mysliwiecka 9
Tlf. +48 (0) 22 622 91 10
Pris: Dobbeltrom fra 300 
zloty

MetRopol 
Stort og imponerende utenpå, 
men hyggelig – om enn 
stort – inni. Her bor du midt i 
smørøyet til en grei pris.
Adresse: Marszalkowska 
99a
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en hovedgate for  
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alt. Gatene Ul Woloska  
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med merkevarer. Området 
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smykker, spesielt i sølv, og 
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og Nowy Swiat, som også 
har mye kunst og antikviteter.

Byen har også flere mar-
keder, blant annet et perma-
nent marked ved kulturpa-
lasset. Ved Stadion Dziesie-
ciolecia, like ved broen Poni-
atowski, er et av de største 
markedene i Europa. 

er du ute etter noe spe-
sielt, som elektronikk, 
fotoutstyr eller lignende, 
kan det lønne seg med et 
besøk i Warszawa. Her er 
det massevis av billige  
spesialister. Et knep er  
å velge ut modeller i fred 
og ro hjemme og deretter 
kjøpe inn her til en langt 
rimeligere pris.

BaReR & natteliv

WarszaWa danser til 
langt utpå morgenkvisten. 
Her finnes klubber, dis-
kotek, scener og en ung 
befolkning som nok ville få 
en god plassering i EM i 
festing.

lounge BaR  
aMneSia
Luksuriøst og elegant, en 
bar for feinschmeckeren, 
midt i byen. 
Adresse: Wspolna 62

la Bodega
Hvem har ikke vært på 
”Peppes bodega” på sørli-
gere breddegrader – her er 
det imidlertid snakk om noe 
helt annet. La Bodega er 
en vinbar, der du kan nyte 
mange ulike viner.
Adresse: Nowy Swiat 5

i Warszawa er det aldri langt til nærmeste bar, og 
her drikker man selvsagt helst vodka. Bak mang 
en bardisk finnes det en kunnskapsrik bartender 
som gjerne tar deg med på en guidet smakstur. 
av ølsortene er mange brygget i polen, mens 
vinen er importert og derfor relativt dyr.

kluBokaWiaRnia
Et av de beste stedene hvis 
man vil danse. Ungt og trendy, 
med retro-kommunistatmos-
fære – dagens publikum er for 
unge til å huske hvordan det 
var i virkeligheten.
Adresse: Czackiego 8

Zoo
Her finnes det en del vill-
dyr, men for det meste fest-
lystne mennesker. DJ-s og 
liveband.
Adresse: Ul. Mazowiecka 13
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Her på den ”filosofiske 
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og samtaler om meningen 
med livet. Mye livemusikk, 
særlig indie.
Adresse: Dobra 33/35

Shopping
le MeRiden BRiStol
Dette hoteller er opp-
kalt etter en eksentrisk 
marki, og er Warszawas 
beste. Her råder moderne 
bekvemmeligheter og gam-
meldags eleganse i en 
superb blanding. Stedet 
har flere typer rom og 
suiter, en del med balkong.
Adresse: Krakowskie 
Przedmiescie 42/44
Tlf. +48 (0) 22 551 10 00
Pris: Dobbeltrom får man 
fra 590 zloty.

le Regina
Diskret og fredelig, i en 
rolig del av den nygamle 
byen. Koselig og moderne 
innredning, for den som vil 
skjemme seg litt bort.
Adresse: Ul. Koscielna 12 

BoalteRnativeR
Tlf. +48 (0) 22 531 60 00 
Pris: Dobbeltrom fra 454 
zloty.

hotel agRykola
Henger sammen med den 
vakre Lazienki-parken, og 
er et godt utgangspunkt for 
å gå på oppdagelsesferd 
i det meste av Warszawa. 
Har også SPA-avdeling.
Adresse: Ul. Mysliwiecka 9
Tlf. +48 (0) 22 622 91 10
Pris: Dobbeltrom fra 300 
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MetRopol 
Stort og imponerende utenpå, 
men hyggelig – om enn 
stort – inni. Her bor du midt i 
smørøyet til en grei pris.
Adresse: Marszalkowska 
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flyplaSS
Warszawas flyplass, 
Okecie/Fryderyk Chopin 
Airport, ligger 9 kilome-
ter sør for byens sentrum. 
Buss 175 går til (og fra) 
jernbanestasjonen og tar 
20 minutter, om natten tar 
du buss 611. Kjøp billett på 
forhånd – den koster 2,40 
zloty, litt mer hvis du kjøper 
den på bussen.
www.lotnisko-chopina.pl

taxi
Taxier finner man over hele 
byen. De er billige, men av 
og til kan man oppleve egne 
turistpriser, så pass på at 
taksameteret er på. Og kjør 
bare med radiotaxibiler som 
er merket med ”taxi” samt 
telefonnummeret til firmaet 
de kjører for. En strekning 
på 3 kilometer koster cirka 
12 zloty. Du kan enten vinke 
på en taxi, gå til taxistasjo-
nen eller bestille.
MPT-Radio Taxi: +48 (0) 
22 919
Taxi-Lux: +48 (0) 22 96 66.

poSt og inteRnett
Byen har mange internett-
kafeer å velge mellom. 
Warszawa er en oppkoplet 
by. 
Hovedpostkontoret er 
åpent døgnet rundt og 
ligger på Świętokrzyska 
31/33.

lege og tannlege
Hvis du trenger ambulanse, 
ring 112!
For lege- eller tannlege-
hjelp døgnet rundt, ring 
+48 (0) 22 827 89 62.
klinikk: Damian Medical 
Centre, Walbrzyska 46, tlf. 
+48 (0)22 566 22 22

Det finnes flere døgnåpne 
apotek, blant annet ved 
sentralstasjonen. 
Tlf. +48 (0) 22 825 69 86

telefon
Landskode: +48
Retningsnummer: (0)12

elektRiSitet
220 volt

tuRiStinfoRMaSJon
Finnes både på flyplassen 
og sentralstasjonen, åpent 
fra tidlig til sent. Et tredje 
kontor finnes på Krakow-
skie Przedmieście 39.
I høysesongen har turist-
informasjonen åpent fra 
09.00–20.00 

fakta

innByggeRe
1,7 millioner innbyg-
gere i byen, regner 
man med forstedene, 
blir tallet 2,5 millioner.

valuta
1 Zloty = 100 groszy
1 zloty er omtrent 2,20 
NOK

åpningStideR
De fleste butikkene 
åpner klokken 10.00 
og har åpent til 18.00. 
Lørdager 11.00–14.00 
Søndager har mange 
stengt. Butikkene i city 
har oftest sjenerøse 
åpningstider.

inteRnett:
www.e-warsaw.pl
www.warsaw-life.com
www.warsawtour.pl

aviSeR
Engelskspråklige 
Warsaw Voice finnes 
både på papir og nett: 
www.warsawvoice.pl

nødnuMRe
112

gReit å vite 

Tlf. +48 (22) 629 40 00
Pris: Dobbeltrom fra 310 
zloty.

oki doki 
Et av verdens beste og 
mest omtalte vandrer- 
hjem, der hvert rom er  
blitt inn-redet av en kunst-
ner. Her kan man bo super- 
billig i sovesal eller i dob-
beltrom med eget bad som 
på hotell. Ungdommelig 
atmosfære, egen bar.
Adresse: Plac Dabrow-
skiego 3
Tlf. +48 (22) 826 51 12
Pris: I sovesal fra 42 zloty, 
dobbeltrom fra 185 zloty.

MaZoWiecki
Billig, men helt og rent, og 
beliggenheten er fantastisk. 
De fleste rommene har delt 
bad.
Adresse: Ul. Mazowiecka 10
Tlf. +48 (0) 22 827 23 65
Pris: Dobbeltrom fra 200 
zloty

lokaltRafikk
Å komme seg rundt går 
relativt raskt med buss, 
trikk og undergrunn (metro, 
merket med stor, rød M). 
En enkeltbillett koster 2,40-
4,80 zloty. Du stempler 
den selv på bussen og trik-
ken. Man kan kjøpe et kort 
som gjelder for tre dager 
for 12,00 zloty. Det finnes 
også et kort som i tillegg gir 
adgang til flere museer og 
annet. For én dag koster 
det 35 zloty, for tre dager 
65 zloty. 

kaRt
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