Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady
Tutaj możesz zobaczyć nie tylko panoramę z lotu ptaka, ale również obejrzeć rampę kolejową, oraz
budynki obozu Oświęcim i Brzezinka. Wszystko opatrzone jest komentarzem w języku angielskim.
Znajdziesz tu również fotografie i dokumenty z obozu.
http://panorama.auschwitz.org/

Bazylika Katedralna pw. WNM Panny i św. Mikołaja w Łowiczu
Panorama pokazuję całą Bazylikę, która została wpisana na listę Pomników Historii. Zobacz z bliska
obraz Matki Boskiej Łowickiej, oraz miejsca spoczynku 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów
Polski.
https://www.google.com/maps/@52.1079372,19.9434994,3a,90y,107.86h,105.71t/data=!3m6!1e1!
3m4!1sMp5kdeIVOS4AAAQINSUzCg!2e0!7i10000!8i5000

Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku
Zwiedź Cerkiew wpisaną do rejestru zabytków. Przyjrzyj się nawie i prezbiterium, XVIII-wiecznym
fragmentom polichromii przedstawiającym kotarę podtrzymywaną przez anioły oraz kartusze, w
których pierwotnie znajdowały się postacie proroków starotestamentowych.
http://res.map4u.pl/panoramy/Panoramy/18_Cerkiew_w_Smolniku/

Elbląg- spacer po mieście
Zobacz z bliska Kanał Elbląski, Pałac Augusta Abbegga, miejskie kościoły, przejdź się pod Bramą
Targową, zwiedź Stare Miasto.
http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/293/wirtualny-spacer-po-elblaskim-starym-miescie

Kopalnia Soli w Wieliczce
Kopalnia Soli w Wieliczce, która wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, udostępniła
Trasę Muzealną Muzeum Żup Krakowskich - znajdziesz podziemne tu komory, w których znajdują się
obiekty muzealne, a wszystko w niezwykłym otoczeniu solnych rzeźb.
https://www.ai360.pl/panoramy/279

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Zobacz ponad 200 eksponatów z historia lotnictwa. Wszystkie statki powietrzne zostały opisane
numerami modeli. Modele eksponowane są w krajobrazie lotniska z początku minionego stulecia, we
wnętrzach dawnych i stylizowanych przestrzeni hangarowych.
https://skrzydlawielkiejwojny.wkraj.pl/html5/index.php?id=78829
https://natomuzeumlotnictwa.wkraj.pl/html5/index.php?id=78830

Muzeum Powstania Warszawskiego
Wybierz się na wirtualny spacer po salach wystawienniczych Wirtualnego Muzeum Powstania
Warszawskiego. Zwiedzaniu towarzyszą cyfrowe obrazy eksponatów, dokumenty, filmy oraz dźwięki.

http://photos.piotrgalas.com/Muzeum_Powstania_Warszawskiego_-_wirtualna_wycieczka,09.2011/

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Muzeum znajduje się w neobarokowej, dawnej rezydencji magnackiej, w której zachowało się
oryginalne wyposażenie i meble. Zamek jest obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury
rezydencjonalnej w Polsce. Ponadto można zwiedzić sześć wystaw: Wnętrza XIX - XX w., Sala Polska
im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Gabinet Miniatur, Zbrojownia, Znane i nieznane, oraz Daisy von
Pless: Szczęśliwe lata.
http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
We wnętrzach pałacowych zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku w stylu
Drugiego Cesarstwa. Panorama daje możliwość spaceru po dziedzińcu, kaplicy, oraz pałacu, gdzie w
każdym pomieszczeniu możemy z bliska obejrzeć obiekty muzealne.
http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w
Polsce założone po drugiej wojnie światowej. Położone jest na terenie Białej Góry, części dzielnicy
Wójtostwo na prawym brzegu Sanu, u podnóża Białej Góry w paśmie Gór Sanocko-Turczańskich. Park
etnograficzny zajmuje powierzchnię 38 ha. Muzeum otwarte jest przez cały rok.
https://muzeumbudownictwaludowego.wkraj.pl/html5/index.php?id=83116

Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski jako jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy to obowiązkowy punkt każdej
turystycznej wycieczki, a zatem i wirtualnych eksploracji. Przechodzenie z Sali Wielkiej do Tronowej, a
z Tronowej do Sypialnej i podziwianie mijanych eksponatów i wyposażenia, może okazać się
prawdziwą przyjemnością.
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy

Zamek w Malborku
Malborski zamek pokrzyżacki to jeden z najokazalszych zabytków historycznych w Polsce. Tym
bardziej, jeśli nie osobiście, warto zwiedzić go wirtualnie. Przemknąć niczym duch po wielkim pustym
refektarzu czy ciemnym korytarzem dotrzeć do miejsc zupełnie niespodziewanych i mrocznych. Nie
tylko wnętrze zamku, ale i obejście, i piękny widok z wieży – to wszystko czeka na wirtualnych
turystów.
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/?v=10#/69124/179.998

Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu
https://zoozamosc.wkraj.pl/html5/index.php?id=82580#82580/0,0

