VIATGE A VARSÒVIA (WARSZAWA)
DEL 14 AL 21 DE MAIG DE 2018
Introducció
Hem canviat, per aquest any, l’estratègia de viatges i vacances seguides fins avui.
Intentarem fer pocs kilòmetres amb cotxe i visitar llocs (bàsicament ciutats) que no
coneguem i a on puguem desplaçar-nos amb transport públic.
Després de valorar varies opcions (Copenhaguen, Istanbul, Malta, etc.), per les vacances de
primavera d’aquest any 2018, hem decidit visitar la ciutat de Varsòvia (Warsawa en
polonès).

Consideracions del viatge:
Primer dia: dilluns dia 14 de maig
Arribat el dia, avui és dia de trasllat, dons el vol surt per la tarda. Volem amb Norwegian i
aquesta companyia vola un cop per setmana, els dilluns. Desprès, arribat el moment,
resulta que el vol te una demora de quasi quatre hores i, dit i fet, sortim de Barcelona a
quarts de deu del vespre, cosa que vol dir que arribarem a lloc de matinada. Ja hem avisat
a l’hotel i, en principi, esta tot controlat.
El vol ha estat agradable, hem arribat a Varsòvia passada la mitja nit, recollir maletes, taxi i
a l’hotel. Ens posàvem al llit cap a les 2 de la nit. Fi de la primera jornada i demà a descobrir
Varsòvia. La primera impressió es que Varsòvia es una ciutat fosca amb poca llum als
carrers. Veurem demà a la llum del dia.

Segon dia: dimarts dia 15 de maig
Avui, primer dia complert a Varsòvia, ens hem dedicat a visitar la zona més atractiva,
turísticament, que es la ciutat antiga, dividida en dues parts, ciutat nova “Nowe Miasto” i
ciutat vella “Stare Miasto”, aquesta darrera, zona declarada patrimoni de la UNESCO. Tota
la zona va quedar derruïda durant la segona guerra mundial i, en època soviètica, es va dur
a terme una acurada restauració que ha deixat una zona esplèndida, molt visitada i amb
quantitat d’indrets atractius.
La ciutat nova, es una zona relativament mes moderna, esgrafiats, moltes esglésies,
jardins, etc., històricament habitada per jueus, i a la que passem a la ciutat vella creuant la
Barbacana, espècie de muralles que separen ambdues zones, passem a un nucli amb
moltes cases antigues, carrers tranquils, placetes acollidores, etc.
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A destacar, la plaça del mercat, magnifica, la catedral de Sant Joan, neogòtica, i el Castell
Reial, recordant l’època de la monarquia i amb una col·lecció de pintura en que destaquen
un parell de Rembrandt, i moltes esglésies per tot arreu.
A mitja tarda, molt cansats, cap a l’hotel a descansar fins a l’hora que vàrem baixar a la
cafeteria a on, als sons de musica de jazz, vàrem sopar. Demà més.

Tercer dia: dimecres dia 16 de maig
Desprès d’anar fins a l’oficina central de correus per veure si podíem obtenir, com a tot
arreu a on anem, un conjunt dels segells emesos durant l’any passat, cosa que hem
aconseguit a mitges, hem fet la ruta que en diuen imperial, per la zona Nowy Swiat. Es on hi
ha palaus, esglésies, la universitat, etc. També s’hi poden veure grans estàtues o
monuments a personatges polonesos celebres: Copernic, Cardenal Wyszinsky, etc. A
l’església de la Santa Creu (Kosciol sw. Kryza) hi ha enterrades restes del cor d’en Frederic
Chopin, mort a Paris i enterrat al cementiri de la Pierre Chaise. Davant de la làpida els nens
de les escoles s’hi fan fotos de grup i hi ha molta gent visitant-ho.
En aquesta església, a més, hi ha moltes altres plaques i làpides recordant a altres
polonesos, importants. Com ja s’ha dit, aquí, les esglésies, tenen més mausoleus, làpides i
quadres de màrtirs del segle XX que imatges tradicional, tipus, via de Jesús, Apòstols, Sants
Cristòfol, Miquel, Jordi, etc.
A prop del carrer Krakowskie Przedmiescie, hi ha la gran plaça (Plac marsz. Józefa
Piłsudskiego) a on el Papa Joan Pau II, aquí es un ídol molt venerat, va fer la missa el primer
cop que va visitar Varsòvia com a Papa. Hi ha una gran creu que ho recorda.
A tocar hi ha la tomba del soldat desconegut, tradició comuna a països que no ha patit una
guerra civil i els caiguts son tots del mateix bàndol, i un gran parc per descansar, passejarhi, veure un rellotge de sol, és el Jardí Saski. Com a gran ciutat de país de passat soviètic a
on no hi havia especulació del sol, Varsòvia te grans parcs i avingudes molt amples que,
sent pràctics, sempre has de creuar amb dos trams de semàfor.
No cal dir que en tot el recorregut d’avui, hem pogut veure mitja dotzena de rellotges de sol.
Arribat el migdia i força cansats, hem parat a dinar en una creperia, a on hem dinat molt be
i barat. A mig mati, havíem fet una aturada tècnica en un local de la cadena Café Nero.
Be, desprès de dinar i aprofitant que començava a ploure hem decidit anar cap a l’hotel a
descansar una mica. Desprès, cap al vespre volem anar a sopar a la ciutat vella, veurem si
el temps ens ho permet.
Posteriorment, vàrem poder constatar que el temps no ens ho va permetre. Vam sortir de
l’hotel, amb cangurs i paraigües, vam anar a agafar el tramvia i desprès de més de mitja
hora sota la pluja, vàrem decidir sopar a l’hotel i deixar Varsòvia de nit per un altre dia.
Afortunadament, la parada del tramvia estava davant mateix de l’hotel.
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Quart dia: dijous dia 17 de maig
Varsòvia, i en general tota Polònia, te una historia molt important de presencia de la
comunitat jueva, mes enllà dels episodis dramàtics de la segona guerra mundial, els jueus
son a Polònia des del segles X, XI. Sembla que, seguint indicacions de la seva fe, Polònia, en
deien Polinia, era referència de terra d’acollida i això va produir una presencia molt
nombrosa que, a més, ajudaven al rei polonès en les seves aventures i unions amb el ducat
de Lituània.
Tot aixó està molt detalladament explicat en el recorregut que es pot fer per el museu de la
historia jueva, anomenat Polin. Nosaltres hem dedicat la jornada a seguir una mica les
petjades dels jueus a Varsòvia, començant per visitar el museu.
A part del contingut, sols per l’edifici, ja mereix la visita, dons es una construcció molt
moderna amb formes i il·luminacions, exteriors i interiors, molt interessants.
Fent el recorregut per la zona propera al museu, es poden veure gran quantitat de elements
en memòria de l’holocaust, hi ha blocs de pedra amb recordatori dels jueus morts, grans
conjunts escultòrics i monuments als punts importants com el lloc a on hi va haver l’estació
de tren des de on eren deportats a Treblinka i altres camps de extermini.
Seguint aquesta ruta, també es pot visitar la nova sinagoga, edificada al 1983, i llocs
puntuals que recorden l’existència del gueto de Varsòvia. Tot aquesta zona, avui, es un
centre de negocis amb grans edificis moderns de les empreses multinacionals i financeres.
Avui hem acabat la jornada visitant el Palau de la Cultura i la Ciència, un edifici d’època
soviètica, regal de Stalin a Varsòvia i que genera gran controvèrsia, dons hi ha qui diu que
s’ha d’enderrocar i, per altra banda, hi ha partidaris de mantenir-lo com a record d’aquella
època. La realitat es que amb el volum, l’alçada i la superfície que ocupa, no passa
desapercebut i es veu des de quasi tota la ciutat. Hi ha un ascensor que puja fins a la
terrassa de la planta 30 a on hi ha unes vistes espectaculars 360 de tota Varsòvia. El que si
que és, un exemple de l’arquitectura maximalista emprada per les dictadures del segle XX.

Cinquè dia: divendres dia 18 de maig
Varsòvia és una ciutat, turísticament, “tapada”, es a dir, no figura en els grans circuits o
destinacions turístiques europees, la gent va a Paris, Londres, Berlin, Praga, etc., però no va
a Varsòvia. Jo crec que, en els propers temps, això canviarà, ja que la ciutat te un gran
potencial, molt bones infraestructures hoteleres i de serveis, una política urbanística
interessant i molts llocs per visitar (ciutat, palaus, museus, etc.) .
Una de les petites joies no massa coneguda es el Museu Nacional (Muzeum Narodowe w
Warszawie) que hem visitat avui. Te varies seccions amb exposicions permanents i
temporal, de les que hem triat per visitar, ja que el temps es el que es, la secció d’art
medieval, amb una important col·lecció de pintura i escultura bàsicament gòtica, preservada
dels temples de Polònia, i una sala espectacular amb els frescos recuperats del monestir de
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Faras al Sudan. A la sala medieval, hi hem pogut veure gran quantitat de retaules dedicats a
la vida de Crist, amb moltes escenes del Naixement, Adoració dels Mags i imatges dels
apòstols. Mereix dedicar-hi una jornada de l’estada a la capital polonesa.
També és curiós de visitar tot el barri al voltant del museu, destacant l’església circular sota
l’advocació de Sant Alexandre. Com ja queda reiterat, aquí d’esglésies no en falten.
Per la tarda, no podia faltar una petita, en el temps, incursió al barri de Praga a l’altra banda
del riu Wisla. Hi hem vist una església ortodoxa russa, Catedral de Les santes Maria i
Magdalena, la única que queda de les que hi havia durant la presencia soviètica, hem pogut
visitar la cripta, fer-hi fotografies i assistir a l’inici d’una celebració, i, a prop, un monument
dedicat a les orquestres de musics jueus que, entre altres ocasions, els nazis feien tocar als
camps de concentració.
Hem acabat la jornada sopant a prop de la plaça del Castell a Stare Mesto i fent una ullada
de reüll a la zona abans d’anar cap a l’hotel i donar per finalitzada la quarta jornada de les
vacances a Varsòvia.
Sisè dia: dissabte dia 19 de maig
Ja van quedant menys coses a fer i menys llocs a visitar en aquest viatge a Varsòvia. Avui
hem visitat el palau de Wilanow, fet construir pel rei Joan II, cosa que es evident donat la
quantitat de referències al monarca que es poden veure durant la visita, visita que, per altra
banda, es força monòtona i et deixa un regust a quelcom ja vist en un altre palau de
qualsevol altre país d’Europa (cambres, llits taules, escriptoris, ......).
De totes maneres, entre la visita al palau, per cert, feia molta nosa tot el parament que hi
havia perquè feien algun tipus de prova esportiva, i la visita als jardins, a on hem pogut
gaudir d’un magnífic conjunt de tres rellotges de sol, hi hem dedicat tot el mati fins a l’hora
de dinar. Aquí dinen d’hora, cap a les dotze, però sense ser rigorosos dons et trobes gent
dinant fins a les dues.
En acabar de descansar per agafar forces, ja en queden poques, cap el vespre hem visitat
una de les infraestructures del país, l’estació central de Varsòvia. Magnifica, molt amplia,
lluminosa, ben organitzada, en fi, una enveja si la comparem amb el que tenim a casa
nostra.
Hi érem a prop i per acabar la jornada i el tema hebreu, hem visitat les restes del que va ser
el mur que aïllava el gueto jueu de la resta de la població. Es un racó amb valor simbòlic
però sense cap valor turístic, situat en un pati interior entre habitatges en una zona molt
degradada i que sembla lloc de peregrinació dels turistes hebreus. Hi ha plaques, ofrenes i
flors. Es increïble la petjada de la comunitat jueva que encara avui es pot trobar per quasi
tota Varsòvia.
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Setè dia: diumenge dia 20 de maig
Varsòvia, es una ciutat amb molts espais verds i grans parcs, segurament es una herència
d’època socialista. Nosaltres, aquest dies, hem aprofitat aquests espais per tenir estones
de relax.
Avui, aprofitant que es diumenge, fa un dia esplèndid de sol i calor i els diumenges hi fan
concert, hem anat a visitar un dels parcs reials que te Varsòvia, l’anomenen Lazienki
Krolewskie, a on hem vist arbres, flors, palaus, pavons, esquirols i tres rellotges de sol.
Es un lloc encantador per passejar, prendre el sol i un refresc en el restaurant que hi ha a
tocar del palau.
En una zona, prop de l’entrada, hi ha un gran monument dedicat a Chopin, enmig d’una
zona de gespa, i els diumenges al migdia, de maig a setembre, s’hi fan concerts, cosa que
ha permès que abans de marxar gaudíssim d’una bona estona sentint musica del
compositor polonès.
Des del parc, un bus ens ha dut fins a la zona de ciutat vella i ens hem aturat per dinar en
un restaurant típic polonès Zapiecek, a on, finalment, hem (he) provat un dels dinars més
típics del país, els anomenats “pierogi”, una especies de crestes farcides, que he trobat
boníssimes. Es molt recomanable no marxar de Varsòvia sense provar-los. Ni ha de dolços i
de salats farcits de carn, verdures o formatge i poden ser bullits o fregits. Jo he triat un plat
de 9 unitats variades que estaven excel·lents.
Desprès de dinar, cap a l’hotel a descansar una mica dons els quilometres fets ja pesen, i a
fer les maletes ja que demà es el darrer dia del viatge.
Cap al vespre, hem anat a sopar a la ciutat vella per veure l’ambient i la il·luminació
nocturna. Demà cap a casa.

Vuitè dia: dilluns dia 21 de maig
Ens llevem disposats a afrontar el darrer dia d’aquesta visita a Varsòvia. Desprès
d’esmorzar, recollir les maletes i fer el check-out a l’hotel, deixem les maletes a consigna i
anem cap al centre històric de la ciutat per gaudir de l’ultima passejada per els carrers
d’aquesta part de Varsòvia.
Fa un bon dia, i, una mica fatigats i conscients de que es el darrer dia, caminem
tranquil·lament, visitem botigues de souvenirs, asseiem a fer un refresc i observem la gran
quantitat de grups escolars que volten pel centre de Varsòvia.
A aquestes alçades, representa que ja hem vist quasi tot allò que es interessant i, en
conseqüència, deixem passar el temps tranquil·lament observant la vida de la ciutat. Avui es
respirava l’agradable calma desprès de la festa nocturna d’ahir per la celebració de l’èxit
esportiu.
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Desprès de dinar al mateix lloc que ahir, avui tots dos hem menjat “pierogi”, hem anat a un
Costa Coffee a prendre el postre i el cafè, esgotant els darrers minuts d’aquest agradable
viatge a Varsòvia.
A continuació, hem anat cap a l’hotel a recollir les maletes i demanar un taxi que ens ha dut
cap a l’aeroport Chopin. Una mica d’hora, però com que ja ho teníem tot fet, hem preferit fer
l’espera a l’aeroport en lloc de l’hotel.
Tot plegat, s’ha fet una mica llarg, dons el vol no sortia fins a les 21:40 hores, desprès
s’allargat mitja hora més, en fi, tot plegat, arribàvem a casa cap a les 2:30 de la matinada.
Fi del viatge.

Comentaris i curiositats
Volem amb Norwegian perquè te uns preus molt bons i la relació qualitat/preu es
molt millor que altres com Vueling. A Norwegian, amb el preu, similar o inclús mes
baix, hi ha incloses les maletes i la tria de seient, coses que fan mes còmode el
viatge.
Quan portem quasi una hora de vol, el comandant, en anglès i castellà, ens explica
que el retard ha estat perquè el vol anterior venia de Tel Aviv i han tingut que
desviar-se a Atenes perquè hi havien uns passatgers conflictius hi ha tingut que
intervenir la policia greca. També, al arribar a Barcelona, s’han produït problemes
amb un altre passatger i ha intervingut la Guardia civil, cosa que encara ha retardat
mes l’embarcament. Total de l’hora prevista de les 6 de la tarda hem passat a sortir
a les 9:40,
Norwegian ens ha compensat amb dos vals de 12 € cada un per menjar en alguna
de les cafeteries de l’aeroport. Ja havíem berenat però hem carregat de begudes,
galetes, etc. que ens aniran be a l’hotel.
El tema dels taxis mereix un comentari: no hi ha unificació en el servei de taxis que
es privat. Hi ha dues companyies “oficials” , Ele, Mytaxi i Saw, que sembla que son
les que donen servei i, desprès, hi ha companyies “pirates” que tothom et recomana
no fer servir. Penso que seria molt fàcil regular el tema.
Hotel Metropol: Situat al centre de Varsòvia, a la zona de negocis, a tocar del Pałac
Kultury i del nus de comunicacions Centrum (metro, tramvia, bus, etc.), l’hotel,
Metropol, esta força be. Sembla un hotel gran, totalment restaurat i amb l’habitació,
una mica petita, però moderna i funcional. Veurem com funcionen els serveis.
L’endemà, desprès d’esmorzar, ens hem queixat de la habitació i ens han canviat a
una nova, al setè pis, esplèndida, molt gran, amb espais per descans, etc. A sovint
cal reivindicar els drets. Per la resta, molt be, esmorzar de bufet magnífic, opció per
sopar al so de musica de jazz, i a preus, per nosaltres, baixos, p. Ex. El sopar de
dimarts 84 zlt., uns 25€ tots dos.
Hi ha moltes esglésies i, la majoria, son memorials i homenatges a herois i màrtirs
de les èpoques prussianes, nazis i soviètiques que els ha tocat patir. Pràcticament
no hi ha imatges de sants, si de la Verge i de Crist, i, en canvi, hi molts altars amb
retrats de capellans del segle XX que han estat perseguits pels governs de torn.
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L’ambient religiós es molt present i molt “carca”; es veuen moltes monges a l’antiga,
molts capellans amb sotana i frares, i la gent, a les esglésies, es comporta com a la
Catalunya dels anys 60.
No sabem quina estratègia segueixen les escoles, però el cert es que hi ha grups
d’escolars de totes les edats per tot arreu, i arriba un moment que atabalen una
mica.
Polònia es membre de la UE però no esta en zona Euro, cosa que fa que segueixin
amb la seva pròpia moneda l’Zloty, amb un canvi molt favorable amb l'Euro (aprox. 1
€ equival a uns 4 Zlotys), cosa que fa que els preus, per nosaltres, siguin baixos i ho
trobem tot relativament econòmic, p. Ex. El taxi des de l’aeroport 44 zlotys son poc
mes de 10 euros, un bon plat de carn, 48 zlotys, el mateix, el bitllet de transport per
3 dies, poc mes de 15 Euros, etc.
L’idioma polonès es una llengua eslava i, per nosaltres, molt difícil de comprendre.
Aquí, fora de la gent amb treball molt concret, com els empleats d’hotel, els
cambrers, etc., la gent d’una certa edat, normalment no parlen angles i fa molt difícil
la comprensió. T’hi trobes als encarregats de la seguretat, empleats als llocs públics
com correus, etc. que, majoritàriament no parlen res més que polonès i no hi ha
manera de fer-se entendre.
Hem trobat molta gent que, quan veu que estàs mirant un planell o fulletó, s’ofereix
per ajudar-te, et diuen si necessites quelcom o si t’has perdut. Ens hi trobem tres o
quatre cops al dia.
A Varsòvia hi ha una gran xarxa de transport públic amb moltes línies de bus,
tramvia i metro. A la xarxa de tramvies s’hi veuen de molt moderns i una quantitat
encara important de vehicles d’època soviètica. La xarxa de metro, amb dues línies,
es relativament nova, molt moderna, estacions agradables, especialment a la línia 2,
i molt net, sense papers per terra ni altres brutícies.
Avui, dijous, hem repetit lloc per menjar, hi érem a prop i hem decidit anar a la
creperia a on vàrem menjar ahir. Tots dos dies hi hem menjat molt be i a un preu
molt interessant: 60 zlt, uns 15 €, menjar beguda i café tots dos: Manekin /
Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa
El barri de Praga, a l’altra banda del riu, sembla una zona residencial, amb parcs,
com a tota la ciutat, comerços de barri i edificis d’habitatges.
Es increïble la quantitat de espais verds i parcs que te Varsòvia. Suposo que a
l’època socialista a on no hi havia especulació del terreny, era fàcil, al moment
d’urbanitzar els barris, fer-hi grans parcs per tot arreu. S’han conservat i avui la
ciutat gaudeix de grans zones verdes, a tots els barris.
Una cosa molt impactant es la quantitat de senyores d’una certa edat que hi ha
vigilant les sales dels museus i palaus que depenen del govern. Sembla talment una
herència del passat i que no sàpiguen que fer amb elles. Estan per demanar les
entrades, indicar el camí, etc. estan assegudes i quan et veuen venir s’aixequen
respectuosament. Suposo que a aquestes alçades desprès de tota una vida fent el
mateix, poca oportunitat tenen de reconversió.
El sistema de tiquets de transport es molt còmode i barat. Hi ha maquines
expenedores per tot arreu. Un bitllet per tres dies sense límit d’utilització, costa 36
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zlt (una mica menys de 9€), el que vol dir que per menys de 3€ pots viatjar cada dia
per tota la xarxa de transports, minimitzant el cansament.
Diumenge a la nit, a la plaça del castell hi havia gran celebració, càntics i petards,
dels afeccionats de l’equip de futbol local, Legia Warsawa, que suposem devia
guanyar algun títol.

