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Warszawa
Wydarzenia
Styczen - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W styczniu wielkim finałem kończy się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ekstrawaganckie przedstawienia
muzyczne, aukcje i inne show dedykowane niepełnosprawnym dzieciom.

Luty - Tłusty Czwartek
Miłośnicy jedzenia mogą oddać się słodkim przyjemnościom w Tłusty Czwartek - jednodniowy festiwal
oznaczający nadejście Postu. Piekarnie i cukiernie w Warszawie produkują ogromne ilości pączków i faworków –
tradycyjnie jedzonych tego dnia.

Marzec - Karnawał
Czas karnawału w Warszawie jak co roku rozpoczyna się przed Wielkanocą. Tysiące ludzi zbiera się na ulicach
miasta, by czcić i bawić się w kolorowych paradach, muzycznych koncertach na żywo i przedstawieniach
tanecznych.

Kwiecien - Festiwal Ludwika Van Beethovena
Największy tego rodzaju festiwal w Polsce, na którym podczas serii zapierających dech w piersiach koncertów
świętuje się życie i prace Beethovena. Miłośnicy muzyki mogą wziąć udział w koncertach granych przez
światowej sławy wirtuozów, chóry i orkiestry w jednych z najwspanialszych miejsc w Warszawie.

Maj - Międzynarodowe Targi Książki
Międzynarodowe targi Książki odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki. Jest to coroczna impreza łączące
wydawców ze Wschodu i Zachodu. Przyciąga autorów, agentów i sprzedawców z całej Europy. Miłośnicy
książek biorą udział w przyjemnych wykładach, czytaniach, dyskusjach czy debatach.

Czerwiec - Noc Świętojańska
W czerwcu tysiące imprezowiczów przybywa na Noc Świętojańska lub festiwal Przesilenia Letniego. W
programie obchodów są konkursy na najlepsze przebranie, przedstawienia muzyczne i spektakularny pokaz
sztucznych ogni.

Lipiec - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej
Miliony gapiów zbiera się na ulicach Warszawy każdego roku w lipcu i świetnie się bawi podczas największego
festiwalu na świeżym powietrzu w Polsce. Klowni, akrobaci, mimowie i muzycy tworzą eklektyczny pokaz
energicznych przedstawień. Wśród popularnych miejsc dookoła miasta są Nowy i Stary plac, Agrykola Park, Pole
Mokotowskie i Plac Zamkowy.

Sierpien - Jazz na Starym Rynku
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Sierpień przyciąga tysiące entuzjastów muzyki jazzowej na ekscytującą imprezę na Starym Rynku. W programie
festiwalu liczne koncerty na świeżym powietrzu grane przez najlepszych muzykó w i międzynarodowe grupy.

Wrzesien - Festiwal Jesienny
W sierpniu odbywa się jedno z największych wydarzeń w muzycznym kalendarzu Warszawy. Turyści mogą
posłuchać mieszanki współczesnej i klasycznej muzyki z całego świata. Koncerty odbywają się w Filharmonii i w
innych miejscach w mieście. Festiwalowi towarzyszą wykłady, konferencje i wystawy.

Pazdziernik - Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Festiwal Filmowy w Warszawie jest kluczowym międzynarodowym wydarzeniem filmowym w Polsce i jednym z
największych w Europie. Fani filmó w w programie znajdą szereg pozycji produkowanych przez
międzynarodowe i krajowe talenty. Filmy pokazywane są w oryginalnym języku z polskimi napisami.

Listopad - Festiwal Fortepianowy
W listopadzie odbywa się witany z aplauzem Festiwal Fortepianowy w Warszawie. Na imprezie polscy najlepsi
pianiści występują w zapierających dech w piersiach miejscach takich jak Filharmonia czy Zamek Królewski.

Grudzien - Targi Bożonarodzeniowe
Warszawa obchodzi okres bożonarodzeniowy z klasą, magicznymi straganami rozciągającymi się dokoła miasta.
Idealna impreza dla całej rodziny. Zwiedzający mogą dobrze się bawić przy kolędach świątecznych, przeglądać
stragany oferujące mięso, sery, chleby i tradycyjne wyroby rękodzielnicze.
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