
Najbardziej reprezentacyjna część Traktu Królewskiego – od placu Zamkowego do ronda de Gaulle’a 
– stała się w wigilijny wieczór deptakiem i pozostanie nim do końca zimowych ferii. To oznacza, 
że każdego dnia można spacerować swobodnie, dbając jednocześnie o zachowanie dystansu, po 
baśniowej krainie stworzonej dzięki świątecznemu oświetleniu. Królewski Ogród Światła z kolei 
będzie zachwycał barwną iluminacją do końca lutego.

To właśnie tędy od kilkunastu lat każdego 6 stycznia wędruje Orszak Trzech Króli. W tym roku 
wyjątkowo będzie miał on wymiar symboliczny. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 na pustym 
Placu Zamkowym, gdzie kardynał Kazimierz Nycz odmówi modlitwę Anioł Pański. Po jej zakończeniu 
Trzej Królowie wsiądą do królewskiego pojazdu (jak określili go organizatorzy) i wyruszą w stronę 
Placu Piłsudskiego, by pokłonić się Jezusowi w szopce.

Całą ceremonię będzie można oglądać bezpiecznie przez internet na stronie www.orszak.org. Za to 
w każdy inny dzień warto wybrać się na spacer Traktem Królewskim, zwłaszcza po zmroku, kiedy 
świąteczne oświetlenie wygląda najokazalej.

> ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA NA TRAKCIE KRÓLEWSKIM
Zimową porą ulice stolicy mienią się bajkową iluminacją, a skwery i parki zdobią kolorowe dekoracje 
– w tym roku inspirowane latami międzywojnia. Aby zaznać tej czarodziejskiej aury, warto wybrać się 
na spacer Traktem Królewskim.

Już na placu Zamkowym zobaczymy pięknie przyozdobioną 27-metrową choinkę, a na Krakowskim 
Przedmieściu karuzelę utrzymaną w tonacji złota i czerwieni, wyglądającą, jakby ją wycięto z przed-
wojennej pocztówki. 

Fani szachów (a wiemy, że jest ich wielu dzięki serialowi „Gambit królowej”) nie mogą ominąć skweru 
ks. Twardowskiego, na którym stanął ogromny świetlny labirynt inspirowany grą. Tuż obok wyrosły 
dwie gigantyczne, wysokie na 5 metrów, świetliste bramy połączone tunelem długim na ponad 50 
metrów.

Przy pomniku Mikołaja Kopernika zatrzymał się na kilka tygodni świetlny tramwaj konny, przywołujący 
klimat przedwojennej Warszawy. 

  Tarasy widokowe
Na świątecznie rozświetloną Warszawę można spojrzeć z lotu ptaka. 
W okresie ferii dostępny jest taras widokowy w wieży przy kościele św. Anny (Krakowskie Przedmieście 
68; www.taraswidokowy.pl)
Orientacyjne godziny otwarcia: pon.-pt.: 10-16, sb-nd.: 11-18). 
Ceny biletów: 10 zł/normalny, 7 zł/ulgowy

Można też skorzystać z tarasu w Pałacu Kultury i Nauki:
codziennie w godz. 10.00-20.00
Ceny biletów: 20 zł/normalny, 15 zł/ulgowy

Zamek można odwiedzać do wtorku do niedzieli od godz. 10.00 do 15.00. 6 stycznia zamek jest 
zamknięty!
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  Ogród Różany i inne świetlne cuda w Wilanowie
Na końcu Traktu Królewskiego, na terenie parku wokół Pałacu w Wilanowie, można podziwiać Królews-
ki Ogród Światła – wystawę plenerową, która co roku przyciąga tysiące warszawiaków i turystów. 
Przejście do Królewskiego Ogrodu Światła otwiera się po zmroku. To 75-metrowy świetlisty tunel, 
w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. Na dziedzińcu czeka rozświetlona pergola strzeżona 
przez orły, za którą rozpościera się Zimowy Ogród Króla. Można w nim spacerować aleją obsadzoną 
pnączami i podziwiać rozkwitające światłem drzewka pomarańczowe, a tuż obok – zrobić sobie 
zdjęcie w świetlistej ramie z pałacem w tle.
Jak co roku są też nowe niespodzianki Królewskiego Ogrodu Światła. W tym roku jest to Ogród Różany 
z setkami świetlnych róż. 
Sprzedaż biletów na wystawę plenerową na soboty, niedziele i święta odbywa się wyłącznie online na 
stronie: www.bilety.wilanow-palac.pl. Od poniedziałku do piątku bilety można kupić również w bilet-
omatach zlokalizowanych na przedpolu pałacu.
Wystawa plenerowa „Królewski Ogród Światła” otwarta jest codziennie do 28 lutego 2021 r. w godz. 
16.00-21.00 (w soboty do 21.30). Ceny biletów: poniedziałek - piątek: 15 zł bilet zwykły, 5 zł bilet ul-
gowy; sobota - niedziela: 30 zł bilet zwykły, 10 zł bilet ulgowy, dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny (bez 
biletu); 6 stycznia, 14 lutego: 30 zł bilet zwykły, 10 zł bilet ulgowy (w te dni wyświetlane są mappingi).

  Ferie z Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie
Przy okazji warto wspomnieć o zajęciach edukacyjnych online, które odbywają się w Pałacu w cza-
sie ferii. Uczestnicy tych zajęć mogą poznać zimowe zwyczaje mieszkańców parku, dowiedzieć się, 
jak rozpoznać drzewo, kiedy nie ma na nim liści oraz jakie karnawałowe zwyczaje obowiązywały na 
dworze króla Jana III. Zajęcia mogą zainspirować do samodzielnych eksperymentów, terenowych 
odkryć, działań plastycznych i... kulinarnych!

Koszt: 30 zł za możliwość skorzystania z 5 dowolnych zajęć w ciągu 2 tygodni oraz wstęp do wilanow-
skiego parku dla 1 opiekuna i 1 dziecka w środę 13 stycznia w godz. 9.00-15.00.
Bilety: do kupienia online (do dnia 11 stycznia, godz. 10:00)

Więcej informacji, w tym harmonogram zajęć: https://www.wilanow-palac.pl/ferie_w_wilanowie.html

> COŚ NA ZĄB
Warszawa to raj dla amatorów dobrej kuchni. Można znaleźć tu zarówno restauracje z gwiazdką 
Michelin, jak i bary mleczne czy lokale serwujące dania z całego świata. Mimo pandemicznych 
obostrzeń wiele z nich wciąż działa i oferuje dania na wynos.

Amatorzy słodkości powinni wybrać się do cukierni Antoniego Bliklego (ul. Nowy Świat 33; codziennie 
w godz. 9-21) oraz pijalni czekolady Wedla (ul. Szpitalna 8; codziennie w godz. 11-19).
Więcej o warszawskich kulinariach można przeczytać w inspirującym ebooku „Warszawa Kulinarna”.

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Warszawska Informacja Turystyczna – działa obecnie tylko mailowo i telefonicznie!
info@warsawtour.pl
tel. 503 033 720

> JAK DOJECHAĆ SPOZA WARSZAWY
– samochodem, pociągiem (Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa, PKP Intercity), auto-
busem (m.in. Neobus, Flixbus, Polonus)
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