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En af de hurtigst udviklende europæiske hovedstæder er Warszawa, og jeg har valgt 
Polens hovedstad som min rejsedestination og besluttet at udforske den på... cykel. Jeg 
kan godt lide at cykle og udforske byen på to hjul, og det viste sig, at Warszawa er 
fantastisk for cyklister. Hundredvis af kilometer (+700 km) af cykelstier og et netværk af 
selvbetjente cykeludlejningsstationer betyder, at du kan tage hen, hvor du vil, og se 
nærmere på byen. Warszawa har et af de største bycykelsystemer i Europa (kaldet 
Veturilo). Warszawa-cyklister har mere end 300 stationer og 5000 cykler til rådighed. Vi 
startede i den gamle bydel, hvor den mest berømte gade i Warszawa – Krakowskie 
Przedmiescie – i weekenden er lukket for biler, så du kan cykle komfortabelt. Vi holdt et 
stop ved Karowy Bridge og cyklede senere til det kongelige slot for at mødes med 
Danmarks viceambassadør Malene Bøgesvang. 

 



Så nåede vi Vistula Trail, der ligger på venstre side af floden, løber langs boulevarderne. 
Vi passerede Multimedia Fountain Park, University of Warszawa-biblioteket med dens 
interessante taghave og Copernicus Science Center.  

Længere syd for byen besøgte vi tidligere kongelige residenser. Dernæst cyklede vi over 
Vistula-floden, som deler Warszawa i to, ved en speciel gangbro ved Lazienkowski-broen 
(der er også en gratis færge). Snart vil byen blive forbundet med en af verdens længste 
gang-/cykelbroer (+450 m), som i øjeblikket er under opførelse. 

 

Endelig kom vi til The Sunny Trail, som løber langs højre bred af Vistula-floden og er en 
fornøjelse for naturelskere. Stien snor sig gennem halvvilde skove og fire naturlige 
bystrande. Vi glemte hurtigt, at vi er midt i byen. Vi så endda en skarv, en hejre og 
stødte på spor af bævere. 

 

Det, der gør Warszawa helt unikt, er, at når du cykler rundt i byen, kan du ikke forestille 
dig, at næsten 85% af denne by blev fuldstændig ødelagt under Anden Verdenskrig af 
tyske nazister. Det er derfor, Warszawa kaldes en Phoenix City, da det er en by, der 
rejste sig fra asken. 

Det var uden tvivl med meget stor ære at jeg modtog Dansk og Tunnelpris i 2021. Tak 
til alle! 


