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Przez blisko dwa tygodnie, w
okresie świąteczno-noworocznym, Trakt Królewski będzie deptakiem. Dzięki temu
warszawiacy i turyści będą mogli pełniej cieszyć się ze świątecznej iluminacji.

Główną osią zimowej iluminacji jest Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez
Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do
Belwederu. Dodatkowo świąteczne dekoracje zdobią też Stare Miasto, Al.
Jerozolimskie wraz z mostem Józefa Poniatowskiego, al. „Solidarności” oraz most
Śląsko-Dąbrowski, plac Bankowy, ulice Marszałkowską, Świętokrzyską, Mokotowską i
Targową.
W okresie świąteczno-noworocznym, od 24 grudnia do 6 stycznia, mieszkańcy będą
mogli wybrać się na świąteczny spacer Traktem Królewskim, który tradycyjnie
zamieni się w deptak i pozwoli przechodniom cieszyć się wyjątkową iluminacją.
Nocą, z poniedziałku na wtorek, z 23 na 24 grudnia zamknięte dla samochodów
zostaną ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, od ronda gen. Ch. de Gaulle’a
do Miodowej (dopuszczony będzie ruch rowerów). Ruch wróci na ten ciąg w nocy z
poniedziałku na wtorek, z 6 na 7 stycznia. Przejezdna będzie ul. Świętokrzyska przez
skrzyżowanie z ul. Nowy Świat. Ulice poprzeczne: Ossolińskich, Karowa i Królewska
będą zakończone ślepo. Z kolei na ul. Bednarskiej wprowadzone zostaną dwa
kierunki ruchu i nie będzie można na niej zaparkować. Ponadto, wprowadzony
zostanie zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości
wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na ul. Karowej, Królewskiej, Wierzbowej
(zatoka postojowa) i Moliera (w rejonie pl. Teatralnego).
Autobusy linii: E-2, 111, 116, 180, 222, 503, 518 w kierunku północnym będą
kursowały objazdem ulicami Kruczą, Szpitalną, Mazowiecką i Królewską, a w
przeciwnym: Kredytową, Jasną, Zgoda i Kruczą (178 ulicami: Mazowiecką i
Królewską, w przeciwnym kierunku Kredytową i Jasną). Autobusy linii 102 i 105 w
kierunku PKP Olszynki Grochowskiej i Browarnej pojadą ulicami Kredytową, Jasną i
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Świętokrzyską. W drodze powrotnej będą kursowały ulicami Świętokrzyską
Mazowiecką. Z kolei autobusy linii 128 i 175 pojadą ulicami Marszałkowską
Królewską, autobusy linii N44 w kierunku Żoliborza Marszałkowską, Królewską
Senatorską, natomiast w kierunku Dworca Centralnego Senatorską, Królewską
Marszałkowską.
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