
Wirtualne podróże po świecie 

 

Okres izolacji, w którym obecnie się znajdujemy może być ciężki dla wielu z nas.  Ciekawym 

sposobem na spędzenie czasu i poznanie świata jest wirtualne zwiedzanie, które oferują teraz 

niektóre muzea, atrakcje turystyczne czy miejsca historyczne.   

Oto lista niektórych dostępnych miejsc, które możemy odwiedzić: 

1. Centrum Nauki Kopernika, Warszawa 

Centrum Nauki Kopernik to miejsce, w którym dzieci, młodzież a także i dorośli mogą 

poznać zagadnienia nauki i techniki z wykorzystaniem najnowszych technologii 

interaktywnych. 

 

Zwiedzanie możliwe na stronie: 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/kopernik-wirtualnie/ 

2. Luwr (Musée du Louvre), Paryż 

Luwr to dawny pałac królewski w Paryżu, jest jednym z największych i najczęściej 

odwiedzanych  muzeów na świecie. Cały kompleks ma powierzchnię ponad 60 tys. 

m2 i obejmuje zbiory liczące około 300 000 dzieł sztuki - od czasów najdawniejszych 

po połowę wieku XIX. Wśród najwybitniejszych dzieł znajdziemy m.in. Nike z 

Samotraki, Wenus z Milo czy Mona Lisę Leonarda da Vinci.   

 

 
 

Zwiedzanie możliwe na stronie:  https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
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3. Burj Khalifa, Dubaj  

Najwyższy budynek świata, znajduje się w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich. Jego wysokość wynosi 828 metrów. 

 

 
 

Zwiedzanie możliwe na stronie:  https://www.touristtube.com/Things-to-do-in-

Dubai/Burj-Khalifa-360 

 

4. Filharmonia Narodowa 

Polska instytucja kultury, funkcjonująca w gmachu, który został wzniesiony w latach 

1900–1901 pod kierunkiem Karola Kozłowskiego. Od 1955 organizowany jest tu 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. 

 

 
 

Zwiedzanie możliwe na stronie:  http://filharmonia.pl/o-nas/budynek/wirtualny-spacer 

 

5. Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork  

Najstarsze i największe muzeum amerykańskie, znajdujące się w Nowym Jorku. 

Podczas wirtualnej podróży możemy zobaczyć min. dzieła Vincenta van Gogha, 

Giotto di Bondone czy Jacksona Pollocka. 
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Zwiedzanie możliwe na stronie: https://artsandculture.google.com/partner/the-

metropolitan-museum-of-art 

 

6. Tadż Mahal, Indie 

Indyjskie mauzoleum wzniesione przez Szahdżahana  na pamiątkę przedwcześnie 

zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal. Obiekt bywa nazywany świątynią miłości. 

Budowa Tadż Mahal zajęła 22 lata i pracowało przy niej 22 tys. ludzi. Dwadzieścia 

osiem rodzajów kamieni szlachetnych i półszlachetnych inkrustowano do białego 

marmuru, który został użyty do budowy budynku. 

 

 
 

Zwiedzanie możliwe na stronie:  https://www.airpano.com/360photo/Taj-Mahal-India/ 

 

7. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 

Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego. Prowadzi działalność 

naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i 

działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Ekspozycja przedstawia walkę i 

codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie złożonej sytuacji 

międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL-

u. Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziło ponad 30 tys. eksponatów.  

 

 

 

 

Zwiedzanie możliwe na stronie:  https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-

muzeum,4828.html 
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8. Chichen Itza, Meksyk  

Chichen Itza to prekolumbijskie miasto Majów położone na meksykańskim półwyspie 

Jukatan. Najcenniejszym zabytkiem Chichen Itza jest świątynia Kukulkana. To 

typowa piramida, która różni się od tych egipskich ściętym wierzchołkiem. Każdy z 

dziewięciu jej poziomów rozdzielają schody. Sama konstrukcja piramidy nawiązuje 

do kalendarza Majów. Zabytek ten uznawany jest za jeden z siedmiu nowych cudów 

świata.  

 

 
 

Zwiedzanie możliwe na stronie:  https://www.airpano.com/360photo/Chichen-Itza-

Mexico/ 

 

9. Muzeum Salvadora Dali, Katalonia 

W muzeum zgromadzono ponad 360 prac artysty, można tu zobaczyć również prace 

austriackiego malarza Ernsta Fuchsa czy niemieckiego artysty Arno Brekera. 

Charakterystycznym elementem teatru – muzeum jest dach na którym umieszczono 

rząd gigantycznych jaj. Obok muzeum Prado w Madrycie jest to najczęściej 

odwiedzane muzeum sztuki w Hiszpanii.  

 

 
 

Zwiedzanie możliwe na stronie:   https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-

theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/ 
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10. Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 

 

Pomnik czarnych kart historii. Obóz został wpisany w 1979r. na listę UNESCO jako 

symbol planowanego ludobójstwa i Szoah. Utworzony w 1940r. na terenie koszar 

wojskowych w Oświęcimiu.  

 

 

Zwiedzanie możliwe na stronie: http://panorama.auschwitz.org/ 
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