Otwarcie sezonu letniego na Wiśle
harmonogram wydarzeń i rozpiska Warszawskich Linii Turystycznych
Harmonogram szkoleń (w Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim, ul. Zaruskiego 12):








wioślarstwo, sobota, 4 maja i niedziela, 5 maja,
o Tura I (dla dorosłych i dzieci powyżej 10 lat) – godz. 9.00 -12.00
o Tura II (dla dorosłych) – godz. 13.00 - 16.00,
żeglarstwo , niedziela, 12 maja
o Tura I (dla dorosłych i dzieci powyżej 10 lat) – godz. 9.00 - 12.00
o Tura II (dla dorosłych) – godz. 13.00 - 16.00
kajakarstwo, niedziela, 19 maja
o Tura I (dla dorosłych i dzieci powyżej 10 lat) – godz. 9.00 - 12.00
o Tura II (dla dorosłych) – godz. 13.00-16.00
Stand up paddle, niedziela, 26 maja
o Tura I – godz. 9.00 - 11.00
o Tura II – godz. 11.30 - 13.30
o Tura III – godz. 14.00 - 16.00

Zapisy dla dorosłych i dzieci powyżej 10. roku życia rozpoczynają się 2 tygodnie przed
rozpoczęciem szkolenia z danej dyscypliny.
Dodatkowe atrakcje:






sobota 11 maja, godz. 19.00 - bieg na zachód słońca z Ran Vegan, start spod
pomnika Syreny
niedziela, 19 maja, godz. 12.00-16.00 - otwarty trening w strefie street workoutu
pod mostem Świętokrzyskim. Trening prowadzi grupa Street workout Warszawa.
Muzykę zapewni DJ z Brooklyn Square
sobota, 25 maja, godz. 11.00-17.00– turniej padla na Płycie Desantu
organizowany przez Stowarzyszenie Polska Federacja Padla
niedziela, 26 maja, godz. 19.30 - koncert o zachodzie słońca „Nadwiślańskie
nawoływania” – koncert dwóch jazzowych bandów Brass Federacja i BUM BUM
ORKeSTAR.

Warszawskie Linie Turystyczne
Od 1 maja do 15 września bezpłatne promy będą pływały na czterech trasach:
o
o
o
o

Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (21 osób + 21 rowerów)
most Poniatowskiego – Stadion Narodowy/plaża Poniatówka (21 osób+21 rowerów)
Podzamcze – Zoo/plaża Rusałka (40 osób + 40 rowerów)
Nowodwory – Łomianki (21 osób + 21 rowerów).

Od 1 maja do 30 czerwca promy będą wypływały w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz
2 maja i 21 czerwca i będą realizowały 30 rejsów dziennie. W lipcu i sierpniu będą pływały
codziennie – w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz 16 sierpnia połączą brzegi Wisły 30
razy dziennie, a w dni robocze – 14 razy. We wrześniu promy będą dostępne w soboty i
niedziele i wypłyną 30 razy dziennie.
Statek „Zefir” do Serocka w maju, czerwcu i wrześniu będzie pływał w soboty, niedziele
i święta (dodatkowo 2 maja i 21 czerwca), w lipcu i sierpniu w piątki, soboty i niedziele
(dodatkowo 15 sierpnia). Uczestnicy rejsu wyruszą o godz. 9.00 z bulwaru Jana Karskiego
(Podzamcze), by ok. godz. 12.30 dopłynąć do Serocka. Po dwugodzinnej przerwie, około
godz. 14.30, statek wyruszy w drogę powrotną i zacumuje około godz. 18.00. W rejsie
może wziąć udział nawet 120 osób. Statek jest wyposażony w miękkie siedziska, rolety

przeciwsłoneczne, urządzenia chłodzące, kocyki/pledy przydatne na chłodniejsze wieczory
oraz kącik zabaw dla dzieci. Bilet normalny na rejs kosztuje 36 zł, a ulgowy 18 zł. Bezpłatnie
w wycieczce mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 70 rok życia oraz dzieci do
ukończenia 7 lat. Bilety można kupić w wybranych dniach i godzinach w Punkcie Obsługi
Pasażerów „Dw. Wileński” oraz on-line na stronie: www.bilety24.pl.
W tym roku do promów i statku dołączą nowe naziemne Warszawskie Linie Turystyczne –
linia tramwajowa 36, autobusowa 400 oraz Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa wraz
z autobusową linią dowozową 51.
Tramwaje linii 36 będą wyruszały z pl. G. Narutowicza i ulicami: Filtrową, Marszałkowską i
J. Słowackiego dojadą do Metra Marymont. Autobusy linii 400 będą kursowały na trasie:
Powązki-Cm. Wojskowy – Okopowa – M. Anielewicza – Miodowa – Śródmieście – Al.
Ujazdowskie – Jana III Sobieskiego – Powsin-Park Kultury. Kolejka wyruszy z Piaseczna,
dojedzie do Runowa, gdzie zaplanowano przerwę na piknik, a następnie wróci do Piaseczna.
Linie 36 i 400 będą kursowały w weekendy od 1 maja do 15 września, a kolejka 1 maja
oraz w soboty od 4 maja do 28 września. 22 czerwca do już kursujących WLT dołączą –
linia tramwajowa T i autobusowa 100. Tramwaje T tradycyjnie już będą wyruszały z pl. G.
Narutowicza, mostem Józefa Poniatowskiego dojadą na Pragę i wrócą na Ochotę mostem
Śląsko-Dąbrowskim. Autobusy linii 100 będą kursowały na trasie: Pl. Zamkowy – Podwale
– pl. Krasińskich – Wybrzeże Gdańskie – most Śląsko-Dąbrowski – Wybrzeże Szczecińskie
– most Józefa Poniatowskiego – Al. Ujazdowskie – pl. Unii Lubelskiej – Koszykowa –
Towarowa – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Senatorska – Pl. Zamkowy. Pojazdy linii T i
100 będą wyjeżdżały w trasy w soboty, niedziele i dni świąteczne.

