
rekomendowane 
atrakcje turystyczne

11 niezapomnianych 
wycieczek 

w rodzinnym gronie
Dzieci to wymagający turyści. Blisko Poznania 

na pewno nie będą się nudzić!

Arboretum Kórnickie – królestwo roślin znanych i niezna-
nych, czyli jak odnaleźć drzewo pachnące piernikami  

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie – przy-
rodnicze opowieści: bajkowa wystawa zwierząt w czte-
rech porach roku

Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego w Jeziorach – miejsce odkryć, co pełza i hasa po 
borach i lasach

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach – niezwykły 
ogród, który wyostrza zmysły

www.idpan.poznan.pl

www.niewidomi.edu.pl

www.muzeum-szreniawa.pl

www.wielkopolskipn.pl

 atrakcje turystyczne
 kalendarium wydarzeń
 baza sportowo-rekreacyjna
 szlaki turystyczne
 Przewodniki w wersji elektronicznej – Powiat poznański: 

przewodnik/aktywnie/rodzinnie/smakowicie/kulturalnie.

www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

tel. 61 841 05 00

 /powiatpoznanski

Realizacja: Wydział Promocji i Aktywności Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Tekst: Piotr Basiński – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

oraz archiwa opisywanych obiektów



Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego 
to turystyczne wizytówki powiatu, wyłonione w ramach certy-
fi kacji prowadzonej przez Powiat Poznański i Poznańską Lokalną 
Organizację Turystyczną.

Z    
Gród Pobiedziska – w średniowiecznej warowni: 
repliki maszyn oblężniczych, broń i zbroje dla najmłodszych 
i… karuzela-kierat

Park Dzieje w Murowanej Goślinie – podróż przez wieki: 
teatrzyk dziecięcy, rycerski plac zabaw, starodawne zabawy 
i ogród bajek 

Ś   
Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach 
– spacerem przez dziedzictwo Piastów i słowiańską mitologię

Makieta Borówiec – 12 składów kolejowych w ruchu na tle 
krajobrazów współczesnej Europy

DELI Park w Trzebawiu – dziecięca kraina marzeń: od pre-
historycznych zwierząt po podniebną Eko-Wioskę

N    
Ośrodek Edukacji Leśnej „Dziewicza Góra” koło Czerwo-
naka – brama do Puszczy Zielonki: wieża widokowa, galeria 
fotografi i i idealne miejsce na ognisko

Ośrodek Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” koło Biedruska 
– w sam raz na spacer: przez mostek nad mokradłem do… 
gniazda bielika

www.grodpobiedziska.pl

www.miniatury.pobiedziska.pl

www.parkdzieje.pl

www.borowiecmakieta.pl

www.delipark.pl

www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl

www.wlin.pl


