Park Łazienkowski zlokalizowany jest w warszawskiej dzielnicy Śródmieście,
w sąsiedztwie centralnego odcinka Traktu Królewskiego, biegnącego na południe
od Placu Zamkowego aż do Pałacu w Wilanowie.
W sąsiedztwie znajdują się siedziby ważnych instytucji, takich jak: Kancelaria
Premiera,
Ministerstwa
Obrony
Narodowej,
Spraw
Zagranicznych,
Sprawiedliwości, Gospodarki, Sejm RP, Ambasada Stanów Zjednoczonych i Rosji
oraz Belweder.
Przez wzgląd na piękny
pomnik
Fryderyka
Chopina
z
brązu,
Chińczycy
nazywają
Łazienki:
„Parkiem Chopina”.

Park zajmuje obszar 76 hektarów. Został stworzony na miejscu dzikiego lasu, będącego dawniej miejscem polowań szlachty. W połowie
XVIII wieku mieszkający w Zamku Ujazdowskim, polski król Stanisław August Poniatowski wybrał Łazienki na swoją letnią rezydencję. Od tego
momentu rozpoczął się najświetniejszy okres parku. Władca zaangażował wielu znanych malarzy, architektów i rzeźbiarzy, którzy wybudowali
m.in. Pałac na Wyspie, Biały Domek, Pałac Myślewicki, Belweder i Amfiteatr. Wtedy też powstała „Aleja Chińska”.

Park Łazienkowski jest obecnie jedną z
trzech głównych atrakcji turystycznych
Warszawy. Poza wieloma historycznymi
obiektami, które można w nim zobaczyć,
jest to również miejsce rekreacji,
rozrywki i organizacji wydarzeń
kulturalnych, a także punkt, który muszą
koniecznie odwiedzić zagraniczni turyści.
Wejście do parku jest bezpłatne. Opłaty
pobierane są jedynie za wstęp do
historycznych obiektów, które każdego
roku odwiedza około 200 tysięcy gości.
W każdy letni weekend przy pomniku
Chopina występują pianiści z różnych
krajów, wykonujący na fortepianie
utwory polskiego kompozytora. Turyści
mogą więc w pełni cieszyć się
doskonałym
połączeniem
muzyki
i
natury.
Poza
bezpłatnym
udostępnieniem dla zwiedzających,
Park Łazienkowski każdego roku
przyjmuje także delegacje przywódców
innych krajów, oferując zwiedzanie
obiektów, organizację bankietów itp.

Pałac Myślewicki ma również szczególne historyczne znaczenie. 15 września 1958 roku, prowadzone wcześniej w Genewie rozmowy pomiędzy
ambasadorami USA i Chin zostały przeniesione do polskiej stolicy - Warszawy. Polski rząd udostępnił na ten cel Pałac Myślewicki. Trwały one
15 lat i ostatecznie wniosły pozytywny wkład w ustanowienie relacji dyplomatycznych pomiędzy Chinami i USA oraz w pokój na świecie.

