
FOLHA DE BOLSO COM ALGUMAS INFORMAÇÕES PRÁTICAS SOBRE 
VARSÓVIA DE OPORTUNA UTILIDADE PARA VIAJANTES, 
CONGRESSISTAS, ANDARILHOS E OUTROS NEFELIBATAS 

1 – TRAJETO AEROPORTO - CENTRO 

a) Trajeto Aeroporto Chopin – Centro 

Para ir do aeroporto até ao centro da cidade, pode apanhar dois autocarros: o 175 e o 188. 
A paragem fica mesmo junto à saída do aeroporto. O autocarro 175 vai diretamente para o 
centro da cidade e também passa pela Universidade de Varsóvia e pelo nosso Instituto 
(paragem Uniwersytet).  

Se apanhar o 188 pode ir até à  estação de metro “Politechnika” e lá apanhar o metro que 
vai até à estação “Centrum” (direção do metro: Młociny).  

No aeroporto, pode também apanhar um comboio que o/a leva diretamente até à estação 
“Śródmieście”, que fica mesmo no centro de Varsóvia. 

Pode ainda apanhar um táxi no aeroporto. Há uma zona bem delimitada, onde param os 
táxis. O custo de uma viagem até ao centro ronda os 50 PLN. 

b) Trajeto aeroporto Modlin – Varsóvia 

Caso venha do aeroporto de Modlin, recomendamos apanhar o autocarro (ModlinBus) que 
vos traz diretamente para o centro de Varsóvia. O custo do bilhete não deve ultrapassar os 
40 PLN. O bilhete pode ser comprado no balcão da empresa ModlinBus junto à saída do 
aeroporto. Podem também apanhar um Uber ou um táxi (neste caso o preço não deve 
ultrapassar os 120PLN).   

2 – CHEGAR ATÉ À UNIVERSIDADE DO CENTRO DE VARSÓVIA 

AUTOCARROS/ÔNIBUS: 
175, 116, 128, 518, 180, 503, 111 
 
METRO/METRÔ:  
ESTAÇÃO “NOWY ŚWIAT/UNIWERSYTET” LINHA 2.  
(mais próxima do edifício do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos) 
 
ESTAÇÃO “CENTRUM NAUKI KOPERNIK” LINHA 2.  
(mais próxima do edifício do novo edifício da Faculdade de Línguas Modernas da 
Universidade de Varsóvia) 
 
 
 



3 - TÍTULOS DE TRANSPORTE 

Pode facilmente comprar um bilhete de metro/metrô, autocarro/ônibus, comboio/trem ou 
elétrico/bonde nas máquinas que se encontram nas estações, nas paragens ou dentro dos 
autocarros/ônibus. Pode comprar um bilhete de 20 ou 75 minutos ou um bilhete de 24h 
(Os preços dos bilhetes são de 3,40 PLN, 4,40 PLN e 15PLN, respetivamente)*. O bilhete 
deve ser validado apenas uma vez. Com um bilhete válido pode trocar de transportes 
quantas vezes quiser. O bilhete é válido em todo o tipo de transportes. 

* Os estudantes até 26 anos com um cartão ISIC válido (International Student Identity Card) 
têm um desconto de 50% nos bilhetes dos transportes públicos.  

 

4 – TÁXIS E UBER 

Em geral, os táxis funcionam bem e podem apanhar facilmente um na rua. Todos os táxis 
estão identificados com o nome da companhia e o seu número de telefone. Se precisar de 
um táxi pode usar um destes números. As ruas em Varsóvia estão muito bem sinalizadas, 
portanto não deve ser difícil explicar onde está. 

A UBER funciona bem em Varsóvia e sairá mais barato do que um táxi. 

5 – DINHEIRO E PAGAMENTOS 

A moeda da Polónia é o złoty. Há caixas automáticos em todo o lado na cidade, pelo que a 
forma mais conveniente de levantar moeda local é usar o seu cartão VISA ou MASTERCARD 
num destes caixas. Deve, no entanto, informar-se sobre as taxas que o seu banco pode 
cobrar por levantamentos internacionais. Normalmente, as taxas dos bancos europeus são 
baixas. 

Na maioria dos lugares, poderá pagar com o seu cartão de débito ou crédito.  

Caso queira trocar dinheiro é melhor fazê-lo nos centros comerciais (e.g. Złote Tarasy ou 
Arkadia) ou nas sedes da Western Union. Não é aconselhável trocar dinheiro no aeroporto 
uma vez que a taxa de câmbio é muito alta.   

 
6 – NÚMEROS DE TELEFONE IMPORTANTES 

 
EMBAIXADA DO BRASIL  
+48 22 617 4800 
Morada: ul. Bajońska 15, 
03-963 Warszawa, 
E-mail: 
brasemb.varsovia@itamaraty.gov.br 
 

EMBAIXADA DE PORTUGAL  
+48 22 511 10 10, +48 781 159 430  
Morada: ul. Ateńska 37 
03-978 Warszawa 
E-mail: varsovia@mne.pt 


