
 

Βαρσοβία 

 

Σύμφωνα με το ρομαντικό μύθο της πόλης, ο Βαρς ερωτεύτηκε τη Σάβα κι από την ένωσή 

τους προέκυψε η Βαρσοβία. Η πολωνική πρωτεύουσα μάλιστα αναδεικνύεται σε 

ανερχόμενο προορισμό τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό είναι λογικό καθώς γραφικές 

γειτονιές, πανέμορφες πλατείες, υπαίθριες αγορές και έντονη πολιτιστική ζωή, δίνουν τον 

παλμό στην πόλη που αναγεννήθηκε από τις στάχτες του πολέμου πιο δυνατή. Η πόλη 

φτάνει στο απόγειο της αίγλης τον 17ο και 18ο αιώνα και στολίζεται με υπέρλαμπρα 

μέγαρα και παλάτια που μένουν ανέπαφα μέχρι το Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Το τέλος 

του πολέμου βρίσκει τη Βαρσοβία πόλη-φάντασμα, βομβαρδισμένη από τους ναζί. Οι 

Πολωνοί όμως ξαναχτίζουν το ιστορικό κέντρο κυριολεκτικά κομμάτι κομμάτι με βάση 

προπολεμικές φωτογραφίες και πίνακες. Τα σπίτια με τα παστέλ χρώματα, τις αριστοτεχνικά 

ζωγραφισμένες προσόψεις μπαρόκ και αναγεννησιακού ρυθμού είναι τόσο πιστά στα 

παλιά ώστε μοιάζουν να έχουν ηλικία αιώνων και όχι μερικών δεκαετιών. Η ΟΥΝΕΣΚΟ 

αναγνώρισε το αρχιτεκτονικό θαύμα, χαρίζοντας μια θέση στη Λίστα Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς στην αναστηλωμένη Παλιά Πόλη. Ταυτόχρονα η Βαρσοβία δεν σε αφήνει να 

ξεχάσεις ότι βρίσκεσαι στον 21ο αιώνα, αφού έξω απο την Παλιά Πόλη υψώνονται 

εντυπωσιακοί ουρανοξίστες και κτήρια με μοντέρνα αρχιτεκτονική.Είναι πραγματικά μία  

πόλη θαύμα! 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 

 

Η καλύτερη εποχή να επισκεφθείτε την Βαρσοβία είναι από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο. Η 

θερμοκρασία αυτή την περίοδο είναι ιδανική τόσο τις ηλιόλουστες ημέρες του καλοκαιριού όσο και 

τις πιο δρωσερές που κυριαρχούν την άνοιξη και το φθηνόπωρο. Αναμφισβήτητα βέβαια και η 

χιονισμένη Βαρσοβία είναι όνειρο, με τις χαμηλές τις θερμοκρασίες να επιβάλλουν όμως να πάρετε 

μαζί σας πιο ζεστό ρουχισμό.  

 

Βαρσοβία-Θερμοκρασία  

Μήνας Ιαν Φλεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ 

Ελαχ (°C) -5 -4 -1 3 8 11 13 12 9 4 0 -3 

Μεγ(°C) 0 2 7 13 19 22 24 23 18 12 6 2 

 

 

Με μία ματιά 

 
 Περπατήστε στη Παλιά Πόλη και περάστε απο τον Δρόμο και το Κάστρο του Βασιλιά 

 Κάντε την βόλτα σας δίπλα στον πανέμορφο ποταμό Βίτσουλα 

 Ανακαλύψτε τις Πολωνικές «Βερσαλλίες» , τοΑνάκτορο Wilanów 

 Θαυμάστε το Εθνικό τάδιο της Βαρσοβίας 

 Ψωνίστε στα εμπορικά κέντρα Promenada και Galeria Mokotow 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Πολωνία 

 Γλώσσα: Πολωνικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα:  Ζλότι 

 Διάρκεια πτήσης: 2 ώρες και 40 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

 Μετακινήσεις:  Η πόλη διαθέτει ένα εξαιρετικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που 

περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα μέσων: λεωφορεία, τραμ, το μετρό που καλύπτει κυρίως το 

κέντρο της πόλης και τον σιδηρόδρομο που εδώ χρησιμοποιείται και για μετακινήσεις εντώς 

της πόλης. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης 

αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 
 

 Συνάλλαγμα:  Η Πολωνία αν και βρίσκεται στην ΕΕ δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης με 

αποτέλεσμα το νόμισμα της να είναι το Ζλότι(zł). Ωστόσο, στις κεντρικές πόλεις της, το ευρώ 

(€) χρησιμοποιείται κανονικά. υνάλλαγμα μπορείτε να κάνετε σε τοπικά ανταλλακτήρια, 

αλλά και σε τράπεζες. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Πολωνικά Ζλότι από την 

Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα. τα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange έχετε 

έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή 

χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική σήμανση. 
 

 Επικοινωνία:  Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζεται να καταβάλλετε επιπλέον 

ποσά για να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό είναι γνωστό ως «περιαγωγή». Για 

τις κλήσεις σας (σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα), τα γραπτά μηνύματα που στέλνετε (SMS) 

και τις υπηρεσίες δεδομένων ισχύουν οι εγχώριες χρεώσεις, δηλαδή οι ίδιες τιμές που ισχύουν 

για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τα δεδομένα στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνδυάστε το ταξίδι σας στη Βαρσοβία με: 

 Κρακοβία 

 Κατοβίτσε 

 Ζακοπάνε 

 Βερολίνο 

 Πράγα 

 Μίνσκ 

 Βίλνιους 
 

 

Δραστηριότητες 

 

1. Ο Βασιλικός Δρόμος (ή αλλιώς Trakt Krolewski) 

Ο «Βασιλικός Δρόμος» είναι αναμφίβολα το 

ομορφότερο κομμάτι της πόλης, στο οποίο 

συναντιούνται πέντε δρόμοι με πολλά κτίρια μεγάλης 

πολιτισμικής σημασίας και μνημεία. Ξεκινά από το 

Κάστρο της Παλιάς Πόλης και εκτείνεται σε 

περισσότερο από ένα χιλιόμετρο μέχρι το βασιλικό 

παλάτι του Wilanow. Σο τελευταίο της κομμάτι μάλιστα 

είναι πεζοδρομημένο και απολαυστικότατο. Ο 

περίπατος στον δρόμο αυτόν είναι απολαυστικός 

αφού θα έχει ο επισκέπτης την ευκαιρία να περάσει 

από σπουδαία κτήρια της πόλης, ναούς μέχρι υψηλής 

τεχνολογίας παγκάκια που παίζουν κλασσική 

μουσική. Ακόμα ο δρόμος είναι γεμάτος υπαίθριες 

εκθέσεις τέχνης και café με θέα στις όχθες του 

ποταμού Βιστούλα. 

 

 

2. Βασιλικό Κάστρο 

Σο Βασιλικό Κάστρο , βρίσκεται στην Παλιά Πόλη στην 

πανέμορφη πλατεία του Κάστρου. Αποτελούσε 

κατοικία της βασιλικής οικογένειας της Πολωνίας κατά 

τη διάρκεια του 16ου-18ου αιώνα. Σο κάστρο 

καταστράφηκε ολοσχερώς από το γερμανικό στρατό 

στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακατασκευάστηκε όμως 

το 1980 και βρίσκεται σε τέλεια ισορροπία με την 

ατμόσφαιρα της Παλιάς Πόλης. Σο εσωτερικό του 

φιλοξενεί μια σπουδαία συλλογή από πορτραίτα 

Πολωνών βασιλιάδων καθώς και μια συλλογή από 23 

πίνακες του 18ου αιώνα από τη Βαρσοβία, που είχε 

παραγγείλει ο τελευταίος βασιλιάς της πόλης. 

Ανάμεσα στα έργα τέχνης, θα δείτε και δύο 

αριστουργήματα του Ρέμπραντ. 

https://www.travelstyle.gr/tag/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://www.travelstyle.gr/category/europe/poland/


3. Το Πάρκο Lazienki 

Σο πελώριο πάρκο με το μπαρόκ στιλ που σχεδιάστηκε 

τον 17ο αιώνα συγκεντρώνει χιλιάδες ανθρώπους 

καθημερινά, που απολαμβάνουν το ειδυλλιακό 

σκηνικό. Σο βασιλικό πάρκο Lazienki φιλοξενεί πολλά 

παλάτια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου παλατιού 

στο νερό, ένα νεοκλασικό αμφιθέατρο και πολλές 

ορτανσίες. Ακόμα θεματικοί κήποι με παγώνια, 

μνημεία δίπλα σε λίμνες με κύκνους, άλση όπου 

τρέχουν ελεύθερα εκατοντάδες σκίουροι, παλάτια 

άλλων εποχών, καλλιτεχνικές συναντήσεις και 

εκθέσεις.  

 

4. Ανάκτορο του Πολιτισμού και της Επιστήμης 

Σο Ανάκτορο του Πολιτισμού και της Επιστήμης είναι το 

εικονικό κτίριο της Βαρσοβίας. Είναι το ψηλότερο κτίριο 

της Πολωνίας, και ανάμεσα στα οκτώ ψηλότερα της 

Ευρώπης. Αυτό το σοβιετικό μεγαθήριο χτίστηκε το 

1955, σαν δώρο του τάλιν προς τον πολωνικό λαό, 

παντρεύοντας το σοβιετικό στιλ με πολωνικά και αρτ 

νουβό αρχιτεκτονικά στοιχεία. Φιλοξενεί το Μουσείο 

της Εξέλιξης και Σεχνολογίας, τέσσερα θέατρα, οκτώ 

κινηματογραφικές αίθουσες, ένα Πανεπιστήμιο, πολλά 

φεστιβάλ και μία πλατφόρμα στην βεράντα του 30ου 

ορόφου από όπου η θέα είναι απίστευτη. Ανεβείτε στο 

παρατηρητήριο και δείτε την πόλη από 115 μέτρα 

ύψος. 

 

5. Τα δύο Μουσεία του Πολέμου ( Μουσείο Εξέγερσης - Μουσείο των Πολωνών Εβραίων) 

Είναι τα δύο Μουσεία της Πόλης που δεν πρέπει να 

χάσει κανείς επισκέπτης της Βαρσβίας. Σο Μουσείο της 

Πολωνικής Εξέγερσης διηγείται την ιστορία της 

επανάστασης των κατοίκων για την ανεξαρτησία της 

Πολωνίας το 1944. Η εξέγερση αυτή είχε ως αποτέλεσμα 

τη συντριπτική ήττα των Πολωνών με τον θάνατο 

εκατοντάδων χιλιάδων και την ισοπέδωση της πόλης. Σο 

Μουσείο όμως αποτελεί ένα μνημείο περιφάνειας για 

τον Πολωνικό λαό. Σο Μουσείο των Πολωνών Εβραίων 

παράλληλα αφηγείται τις περιπέτειες της εβραϊκής 

κοινότητας της πόλης μέχρι το Ολοκαύτωμα, σε ένα 

εντυπωσιακό κτίριο στην περιοχή όπου βρισκόταν το 

γκέτο της Βαρσοβίας.  Σο 1942-43, περισσότεροι από 

300.000 άνθρωποι από αυτή τη γειτονιά στοιβάχθηκαν 

σε φορτηγά από τους ναζί και οδηγήθηκαν στο θάνατο 

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σρεμπλίνκα. Οι 

περισσότεροι απο αυτούς δεν γύρισαν ποτέ. 

http://www.1944.pl/en
http://www.1944.pl/en


Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 Bigos 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδοσιακά πιάτα 

της Πολωνίας. Περιλαμβάνει κομμάτια από λάχανο 

τουρσί, φρέσκο λάχανο, διάφορα είδη κρέατος 

και λαχανικών, αποξηραμένα μανιτάρια, δαμάσκηνα, 

κρεμμύδια και μπαχαρικά. 

 

 

 

 

 Πολωνική σούπα Rosol 

Οι πολωνοί είναι φημισμένοι για τις σούπες τους. Η πιο 

κοινή λοιπόν σούπα της Πολωνίας που δεν πρέπει να 

χάσει κανείς είναι η Rosol. υνήθως σερβίρεται με 

σπιτικά νουντλς ή άλλου είδους ζυμαρικά. Περιέχει 

κοτόπουλο, κρεμμύδι, πράσο, σέλερι, πετροσέλινο, 

λάχανο, αλάτι και πιπέρι. 

 

 

 

 

 

 Αγορές στη Βαρσοβία 

τα εμπορικά κέντρα σαν το Promenada και  τη 

Galeria Mokotow διαπιστώνετε ότι η αγορά της 

Βαρσοβίας είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Εκεί είναι 

ονειρικά για ψώνια, σινεμά σε Imax οθόνες και 

φαγητό σε American-style diners. Μπορείτε ακόμα 

να ξετρυπώστε funky κομμάτια πολωνών 

σχεδιαστών. Για κάτι πιο πολωνικό, αναζητήστε 

χειροποίητες δημιουργίες από φυσητό γυαλί και 

ζωγραφιστή στο χέρι πορσελάνη, ξύλινα ρολόγια-

κούκους και κούκλες με παραδοσιακές φορεσιές στα 

καταστήματα της Παλιάς Πόλης. Σο πιο 

χαρακτηριστικό σουβενίρ είναι τα κοσμήματα κι 

αντικείμενα από κεχριμπάρι.   



 Η Όπερα Teatr Wielki 

Σο Teatr Wielki (Μεγάλο Θέατρο) είναι το μεγαλύτερο 

θέατρο όπερας και μπαλέτου της Πολωνίας. 

Χτισμένο μεταξύ 1825 και 1833 από τον Ιταλό 

αρχιτέκτονα Antonio Corazzi, το θέατρο παραμένει 

μια επιβλητική δομή, αν και, δυστυχώς, μόνο η 

κλασική πρόσοψη με τις στήλες έχει αντέξει από τους 

βομβαρδισμούς του 1939. Οι παραστάσεις της 

Εθνικής Όπερας της Πολωνίας και του Εθνικού 

Μπαλέτου της πραγματοποιούνται καθ 'όλη τη 

διάρκεια της χρόνου. Σο εντυπωσιακότερο είναι ότι 

στο υπόγειο του βρίσκεται το Opera Club, ένα απο 

τα πιο γνωστά club της πόλης. Ένα τεράστιο 

μοντέρνο κλαμπ φημισμένο για την σαγηνευτική 

ανατολίτικη διακόσμηση του 


