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Urlop na własnym podwórku
Wakacje na półmetku. Góry, morze czy Mazury – to stereotypowy dylemat przy
wyborze miejsc na urlop w kraju. Rozmyślając o wypoczynku na bałtyckim brzegu czy wśród skalistych szczytów Tatr, zapominamy, że atrakcji nie brak również w samym sercu Wielkopolski. Co więcej – są to
miejsca, które można odwiedzać nie tylko podczas gorących letnich miesięcy, ale przez cały rok!
Na terenie powiatu po- ciągiem, na przyznańskiego – obwarzan- kład połączeniaka gmin wokół stolicy mi Poznańskiej
Wielkopolski – ofer- Kolei Metropotę dla siebie znajdą po- litalnej. Późszukiwacze najróżniej- niej można się
szych wrażeń. Odpo- przesiąść na
czynek w pięknych oko- autobus, np. w
licznościach przyrody? Mosinie, aby noDo wyboru są lasy i jezio- wo powstałą linią
ra Wielkopolskiego Par- autobusową dojeku Narodowego, rozległa chać do Rogalina i
Puszcza Zielonka albo ro- Muzeum Przyrodnigalińskie dęby. Miłośnicy czego Wielkopolskiego
historii mogą odwiedzić Parku Narodowego w JezioPark Dzieje, Gród Pobie- rach. Wraz z integracją komunidziska albo Muzeum Po- kacji autobusowej Poznania oraz gmin
wstańców Wielkopolskich ościennych rośnie też liczba miejscowości
w Lusowie. Coś dla aktyw- „w zasięgu PEKI”. Od początku sierpnia
nych? Proszę bardzo! Do dołączył do niej Kórnik wraz ze swymi liczdyspozycji są pływalnie, wake parki, kaja- nymi atrakcjami.
Wizyta w obiektach turystycznych woki, golf, jazda konna, drezyny, lodowisko i
parki linowe. Propozycje dla młodszych tu- kół Poznania nie musi się wiązać z wysorystów? Nie ma problemu, w kolejce cze- kimi kosztami. Oszczędnych Wielkopolan
ka Traperska Osada, Centrum Turystyki ucieszy na pewno informacja, że wstęp do
i Edukacji Kawka albo Park Rozrywki Ro- Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki,
dzinka. Blisko Poznania można też podzi- Galerii Sztuki w Mosinie czy na wieżę wiwiać atrakcje prawdziwie unikatowe: naj- dokową na Dziewiczej Górze jest bezpłatstarsze w Polsce Arboretum Kórnickie, je- ny, a wiele innych miejsc oferuje bilety ulgodyny w regionie działający drewniany młyn
(„Łysy Młyn”) czy największy obraz Jana
Matejki – „Dziewica Orleańska”, eksponowany w galerii muzeum w Rogalinie.
Aby odwiedzić atrakcję wokół Poznania, nie trzeba posiadać samochodu. Do
wielu z nich można wygodnie dotrzeć po-

we i rodzinne. Poszczególne
atrakcje (np. Tarnowskie
Termy i Park Rozrywki Rodzinka, Deli
Park i Papugarnia Ara), współpracują też ze
sobą, oferując zniżki gościom, którzy odwiedzą oba miejsca.
R ekomendowane
Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego kuszą bogatą ofertą wydarzeń.
Już 4 sierpnia w Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu odbędzie się Miodowe Lato w skansenie – najsłodsza impreza lata.
17 sierpnia Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego zaprasza na Festiwal Legend
Puszczy Zielonki. 25 sierpnia w Muzeum
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaplanowano wydarzenie
„Przeszłość przyszłości” poświęcone tradycjom żniw i dożynek. Do 15 września w Pałacu Jankowice można podziwiać płótna
wielkich polskich malarzy – Juliusza i Wojciecha Kossaków. Zapraszamy!

Rekomendowane Atrakcje
Turystyczne Powiatu Poznańskiego
to turystyczne wizytówki powiatu,
wyłonione w ramach certyfikacji
przeprowadzonej przez Powiat
Poznański i Poznańską Lokalną
Organizację Turystyczną.

1. Muzeum Pałac w Rogalinie
2. Galeria Sztuki w Mosinie
3. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie
4. Muzeum Powstańców Wielkopolskich
im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie
5. Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego
Parku Narodowego w Jeziorach
6. Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie
w Uzarzewie
7. Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego
Fiedlera w Puszczykowie
8. Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im.
prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu
9. Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
10. Zamek w Kórniku
11. Zespół Pałacowo-Parkowy Pałac Biedrusko

1. Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego
w Pobiedziskach
2. DELI Park – Park edukacji i rozrywki
w Trzebawiu
3. Gród Pobiedziska
4. Centrum Turystyki i Edukacji Kawka
w Konarskim
5. Ośrodek Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”
w Biedrusku
6. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
„Dziewicza Góra” w Czerwonaku
7. Papugarnia Ara w Trzebawiu
8. Park Dzieje w Murowanej Goślinie
9. Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach
10. Park Rozrywki Rodzinka w Skórzewie

1. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
2. Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk w Kórniku
3. Cascader Park w Kobylnicy
4. Centrum Sportów Wodnych Kuwaka
w Pobiedziskach
5. Lodowisko Swarzędz
6. Mosińska Kolej Drezynowa
7. Oskoma Trzaskowo Golf
8. Pałac Jankowice
9. Park Wodny Octopus w Suchym Lesie
10. Pływalnia AKWEN w Koziegłowach
11. Pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu
12. Przystań Rzeczna AKWEN Marina
w Czerwonaku
13. Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym
14. Traperska Osada w Bolechówku
15. Wake Park Kórnik
16. WakeCity w Stęszewie
17. WakeSpot w Owińskach
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Rezydencja wśród dostojnych dębów

FOT. MOVLAB STUDIO

Dawna siedziba rodu Raczyńskich. Tamtejszy zespół pałacowo-parkowy mógłby z powodzeniem stanowić ozdobę
francuskiej doliny Loary, słynącej z zamków i pałaców. Nie
bez powodu Rogalin znalazł
się niedawno na prestiżowej
liście pomników historii. Rogalińska rezydencja to miejsce,
do którego warto i trzeba (!)
wracać, bo któż jest w stanie
jednego dnia obejrzeć pałacowe wnętrza, galerię obrazów, mauzoleum Raczyńskich, ogród i park ze słynnymi
dębami: Lechem, Czechem
i Rusem? Już na samo zwiedzanie galerii malarstwa,
z obrazami
takich malarskich tuzów,
jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, Leon
Wyczółkowski
czy Józef Mehoffer, warto
zarezerwować
osobną wizytę.

www.rogalin.mnp.art.pl

Galeria Sztuki w Mosinie
Sztuka współczesna wewnątrz dawnej synagogi

www.galeriamosina.pl

www.muzeumlusowo.pl

Wsi spokojna, wsi wesoła…

Tylko tam można podziwiać zbiory prezentujące wszystkie dziedziny życia na wsi: od
ogrodnictwa przez piwowarstwo aż po
meliorację czy agrolotnictwo. Dzieciom
na pewno spodoba się kolekcja żywych
zwierząt tradycyjnych ras polskich. Specjalnością muzeum są imprezy tematyczne,
organizowane zgodnie z rytmem pór roku.

www.muzeum-szreniawa.pl
FOT. MUZEUM/ŁUKASZ DYCZKOWSKI

Tylko tam można zobaczyć,
jak ubierali się i czym walczyli powstańcy. Jest nawet makieta pociągu pancernego.
Zbiory obejmują także liczne
pamiątki po powstańcach
wielkopolskich, odznaczenia, fotografie, dokumenty.
Nie brakuje również wielu
eksponatów związanych z
osobą patrona muzeum.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
Mundury, sztandary, militaria…

FOT. ARCHIWUM MUZEUM

FOT. DOROTA STRZELECKA

Wystawy, warsztaty, salon
poetycki i spotkania z aktorami – to tylko niektóre
atrakcje przygotowane dla
gości. W budynku mieści
się także Galeria na Piętrze,
gdzie organizowane są okresowe wystawy historyczne
związane z ziemią mosińską
oraz wystawy fotograficzne i
plastyczne.
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Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie
w Uzarzewie
Opowieści ze świata przyrody

FOT. ARCHIWUM MUZEUM

FOT. KRZYSZTOF NOWACKI

Zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Narodowego warto rozpocząć od wizyty w
okazałym pałacu w Jeziorach. Po obejrzeniu wystawy obejmującej plastyczną
makietę ze scenami z życia lasu, kolekcji
owadów, ptaków i ryb (w akwariach!)
można wybrać się na spacer nad Jezioro Góreckie, by zobaczyć romantyczne
ruiny na Wyspie Zamkowej.

www.wielkopolskipn.pl

Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego
Parku Narodowego w Jeziorach
Park narodowy tuż za miastem

Podstawą zbiorów są zwierzęta i wszystko, co z nimi
związane. W Muzeum można zatem zobaczyć
trofea, broń i akcesoria myśliwskie, a przy tym dowiedzieć się, jak dawniej polowano. Na maluchy
czeka bajkowa ekspozycja „Zwierzęta w czterech
porach roku”.

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa
im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu
Tam człowiek czuje, że odpoczywa

www.muzeum-szreniawa.pl

Śladami wielkich podróżników

FOT. ARKADIUSZ NOWACKI

www.muzeum-swarzedz.pl

Swarzędzkie Centrum
Historii i Sztuki
Nie tylko meble

Zespół Pałacowo-Parkowy
Pałac Biedrusko

FOT. ARCHIWUM PAŁACU BIEDRUSKO

Od broni białej po wozy pancerne

Okazały pałac z kolekcją militariów.
Efektowne meble sąsiadują tam z eksponatami militarnymi, co dobrze oddaje
nazwa – Muzeum Wojskowe i Architektury Wnętrz w Biedrusku. Lekki sprzęt wojskowy prezentowany jest na ścianach
w restauracji oraz wewnątrz pałacowej
wieży, natomiast ciężkie uzbrojenie znalazło się poza budynkiem.

www.zamekbiedrusko.pl

www.fiedler.pl

Pomnik historii. Arystokratyczna siedziba rodziny Działyńskich i… dom
Białej Damy. Jedna z najbardziej
znanych polskich zjaw bywa kapryśna i nie wszystkim dane będzie ją spotkać. Każdy natomiast
ma szansę zobaczyć jej portret,
zdobiący jedno z wielu efektownych pomieszczeń. Urządzone z
przepychem zamkowe wnętrza
można podziwiać wyłącznie w
specjalnych kapciach, co dla wielu będzie atrakcją samą w sobie.

FOT. ZDZISŁAW NOWAKOWSKI

Znaczna część ekspozycji
tego nowoczesnego obiektu
ma charakter interaktywny –
można ugasić wirtualny pożar,
podświetlić ważne obiekty na
makiecie miasta i zbudować
wirtualny mebel. Stolarska ekspozycja obiektu nawiązuje do
wieloletnich tradycji miasta i
stanowi część Swarzędzkiego
Szlaku Meblowego.

Niejednemu małemu chłopcu (i dużemu też!) zaświecą się oczy na widok
egzotycznych pamiątek, które przywiózł
ze swych licznych wypraw Arkady Fiedler. A są wśród nich takie rarytasy jak
choćby… spreparowana ludzka głowa
z dalekiej Amazonii. Nie mniej ciekawie
jest na zewnątrz. W przestrzeni nazwanej Ogrodem Kultur i Tolerancji znalazło
się miejsce na kopie pomnika Buddy
z Afganistanu, kamiennego ołtarza Azteków, posągu z Wyspy Wielkanocnej,
replikę myśliwca Hurricane, a nawet kopię statku Krzysztofa Kolumba w skali 1:1.

FOT. MAREK FIEDLER

www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum-Pracownia Literacka
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie
FOT. ARCHIWUM MUZEUM

Muzeum nie ma sobie równych
w całej Europie. Szczególnie efektownie prezentują się ule figuralne,
wyrzeźbione w formie wiejskiego
grajka, poczciwego misia czy...
groźnej baby z wałkiem w ręku. Atutem obiektu, oprócz eksponatów,
jest jego położenie. W skansenie
jest swoisty mikroklimat i naprawdę
warto tam spędzić trochę czasu.

Zamek w Kórniku
Kto zobaczy Biały Damę?

www.bkpan.poznan.pl/muzeumzamek
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Żywe lekcje historii

FOT. MICHAŁ ADAMCZYK, KLASTER TURYSTYCZNY „SZLAK PIASTOWSKI W WIELKOPOLSCE”

W skansenie zobaczymy 35 najważniejszych, choć także i mniej
znanych budowli, głównie z
Wielkopolski. Miniatury są wykonane w skali 1:20. Podstawową
funkcją skansenu jest ukazanie
struktury przestrzennej Szlaku
Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym
kształcie, oraz procesu rozwoju
osadnictwa i kształtowania się
państwowości polskiej. Na terenie Skansenu jest również wieża widokowa, z której roztacza
się piękny widok na pobliskie
jezioro. Nowością jest Galeria
Bogów Słowiańskich. Są w niej
sylwetki Peruna, Swaroga, Triglava, Porenuta oraz Welesa.
Oprócz rzeźb bóstw można tam
zobaczyć legendarny kwiat
paproci, który jeżeli wierzyć
legendom, kwitnie jedynie raz
do roku, w noc Kupały. Dzieci
z pewnością ucieszy kursująca
wśrod makiet miniaturowa kolejka, a na piaskownicy archeologicznej mogą wcielić się w
rolę naukowców i własnoręcznie odkopać historyczne ruiny.

www.miniatury.pobiedziska.pl

FOT. ARCHIWUM DELI PARK

Miejsce aktywnego relaksu
dla całej rodziny. Znaleźć tam
można m.in. modele prehistorycznych zwierząt, gigantyczne
owady, podniebną eko-wioskę,
plac zabaw w formie… krokodyla
i park miniatur. W ofercie są także
wydarzenia i warsztaty o charakterze edukacyjnym, promujące
zdrowy styl życia.

www.kawkacentrum.pl

Centrum Turystyki i Edukacji
Kawka w Konarskim
Doskonałe miejsce na piknik

www.delipark.pl

Gród Pobiedziska

Miejsce stworzone przez entuzjastów wczesnego średniowiecza, wyznających zasadę,
że zabawa jest najlepszym
sposobem na naukę. W zbudowanej warowni można
obejrzeć repliki maszyn oblężniczych, i to działających! Największym zainteresowaniem
cieszy się gigantyczny trebusz,
z którego można strzelać.

www.grodpobiedziska.pl

FOT. ARCHIWUM GRÓD POBIEDZISKA

To właśnie tam ożywiają historię

Miejsce, w którym można zorganizować „zieloną szkołę”,
lekcję przyrody, geografii,
biologii czy też po prostu aktywnie spędzić czas. Warto
choćby przejść się malowniczą ścieżką po kładkach nad
stawem i zajrzeć do gniazda
bielika.

www.wlin.pl

Ośrodek Edukacji Leśnej
„Łysy Młyn” w Biedrusku
W pięknych okolicznościach przyrody…

FOT. ARTUR NAPIERAŁA

Dziecięca kraina marzeń

Centrum mieści się w dawnym
gospodarstwie wiejskiego nauczyciela. Częścią zagrody
jest budynek dawnej szkoły, w
którym zaprezentowano realia
edukacji sprzed lat, a w zabudowaniach gospodarczych
dzieci poznają dawne narzędzia rolnicze i spotkają się z wiejskimi zwierzętami hodowlanymi.

FOT. ARCHIWUM CENTRUM

DELI Park – Park edukacji
i rozrywki w Trzebawiu
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www.niewidomi.edu.pl

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach
W ogrodzie zmysłów

Park Dzieje w Murowanej Goślinie
Podróż przez wieki

Specjalnością Parku są plenerowe, wyjątkowo efektowne widowiska i spektakle historyczne. Na
odwiedzających czekają też inne
atrakcje – pokazy sokolnicze, plac
zabaw z piaskownicą archeologiczną, biesiada staropolska czy
rycerski plac zabaw. Każdy może
też własnoręcznie wykonać pamiątki: wianki lub hełmy rycerskie.

FOT. ARCHIWUM PARKU

FOT. MICHAŁ WASĄŻNIK

Jedyny w Europie obiekt, pozwalający odbierać otaczający świat wszystkimi zmysłami. Różnorodna nawierzchnia poszczególnych ścieżek, tworzone przez nie labirynty wypełnione
zapachowymi ogródkami oraz różnego rodzaju
i kształtu piaskownice czy fontanny pobudzają
zmysł dotyku, węchu i słuchu. A wszystko to w
pocysterskim klimacie…

www.parkdzieje.pl

Papugarnia Ara w Trzebawiu

www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl

Oko w oko z ptasimi pięknościami

Idealne miejsce na spotkanie z
barwnymi, tropikalnymi ptakami,
które można zobaczyć z bliska,
dotknąć, a nawet nakarmić! Dzięki
temu poznajemy codzienne życie
papug oraz uczymy się szacunku
dla przyrody. Wśród zgromadzonych
ptaków są m.in. kakadu oraz ara
ararauna. A wszystko to bez klatek!

www.parkrodzinka.pl

www.papugarnia-ara.pl

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
„Dziewicza Góra” w Czerwonaku

FOT. ARCHIWUM PARKU

FOT. GRZEGORZ STEMPIŃSKI (POZDRON.PL)

Obiekt słynie z wieży widokowej i salonu fotografii przyrodniczej. Idealne miejsce dla
miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Położenie
ośrodka sprawia, że jest idealną bazą wypadową rajdów,
wycieczek i indywidualnych
spacerów. To także doskonałe
miejsce na oderwanie się od
codziennego zgiełku.

Małpi gaj, labirynt, plaża i wielkie gry
planszowe – to tylko niektóre atrakcje
obiektu. Młodzież i dorośli mogą zagrać
w cymbergaja, piłkarzyki lub bilard. Krótko mówiąc, park to miejsce dla całych
rodzin, w którym mogą przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas.

Park Rozrywki Rodzinka
w Skórzewie

Brama do Puszczy Zielonka

Edukacja przez zabawę

www.cascaderpark.pl

Cascader Park w Kobylnicy
Idealny, by na wszystkich patrzeć z góry :)

Nowoczesny, zadaszony obiekt usytuowany został tuż przy scenie plenerowej oraz Pływalni „Wodny Raj” tworząc
razem kompleks sportowo-rekreacyjno-kulturalny. Na lodowisku o wymiarach
20x40 można nie tylko poszaleć na
łyżwach, ale również wziąć udział w
mikołajkach czy też balu przebierańców na lodzie. Przy lodowisku czynne
są wypożyczalnia łyżew oraz szatnia.

www.scsir.swarzedz.pl

Lodowisko Swarzędz
Tylko tam można zostawić kogoś… na lodzie :)

Centrum Sportów Wodnych
Kuwaka w Pobiedziskach
Dla entuzjastów sportów ekstremalnych

FOT.KATARZYNA BRONIEWSKA

FOT. ARCHIWUM CENTRUM

Centrum sportów wodnych nad
jeziorem Biezdruchowo. Nowoczesny, 200-metrowy wyciąg zadowoli
najbardziej wymagających wakeboardzistów. Obiekt organizuje
również spływy Szlakiem Kajakowym Puszczy Zielonka.

www.kuwakawake.pl

FOT. SCSIR SWARZĘDZ

FOT. ARCHIWUM CASCADER PARK

Park linowy dla miłośników adrenaliny. Na odważnych czekają cztery
trasy o różnym stopniu trudności,
które swoje nazwy zawdzięczają himalajskim szczytom. Strome wejście
po drabince i zjazd z wysokości kilkunastu metrów z pewnością na długo
pozostaną w pamięci.

Miejsce, w którym główną rolę odgrywa
flora. Jego bogata kolekcja botaniczna
pozwala poznać drzewa i krzewy – zarówno nasze, rodzime, jak i egzotyczne
gatunki z dalekich Chin, Japonii, Kaukazu czy Ameryki Północnej. Obiekt można
zwiedzać korzystając z gier terenowych,
a ścieżka dydaktyczna „Drzewa świata”
wśród blisko 3500 gatunków pozwoli nawet odszukać drzewo, którego liście jesienią pachną… piernikami.

www.idpan.poznan.pl

Arboretum Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Królestwo roślin znanych i nieznanych
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KÓRNICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA
Niezwykły urok i przyjazny klimat

FOT. ARCHIWUM OAZA, TOMASZ ZAKRZEWSKI

Oaza, jak sama nazwa wskazuje, to miejsce, gdzie każdy
chce się zrelaksować i odprężyć. Przy okazji można też
odreagować i wypocić podczas ćwiczeń nagromadzony
przez cały dzień stres. W skład
obiektu wchodzą hala sportowa oraz kryta pływalnia. Znajdziemy tam również salę konferencyjną, siłownię, saunę na
podczerwień z rollmasażem,
dwa solaria, salę fitness, salę
sztuk walki, gabinet odnowy
biologicznej, tor przeszkód,
pole minigolfa oraz miejsce
do gry w boule. Oaza to także
malownicze Błonia nad Jeziorem Kórnickim z piękną plażą,
stadionem lekkoatletycznym,
kompleksem sportowym „Orlik 2012”, polem namiotowym
i campingowym, miejscem
na ognisko i grilla, placem
zabaw dla dzieci, sceną muzyczną i restauracją. W pobliskim lesie przygotowano
ścieżkę zdrowia dla biegaczy
i rowerzystów.

Elegancki sport na skraju puszczy

FOT. TOMASZ SIUDA (FOTOPLUMA)

Na skraju Puszczy Zielonki, z
dala od zgiełku, w otoczeniu
niespotykanej przyrody, powstał
nowoczesny ośrodek sportowo-turystyczno-rekreacyjny. Pole
golfowe jest wyjątkowo przyjazne dla początkujących graczy,
którzy mogą skorzystać z oferty
Akademii Golfa.

Park Wodny Octopus w Suchym Lesie

FOT. ARCHIWUM PARKU

Relaks z wodą w tle

www.octopus.suchylas.pl

Mosińska Kolej Drezynowa
Ekologicznie po torach

www.oskomagolf.pl

Baseny, sauny, słoneczna łąka
czy też bowling. Miłośnicy spędzania wolnego czasu w wodzie, choć nie tylko, na pewno
znajdą tam coś dla siebie.

www.naszedrezyny.pl

Budynek w stylu klasycyzmu romantycznego jest najstarszym tego typu pałacem w Wielkopolsce. Miejsce licznych
wydarzeń kulturalnych. W rozległym
parku zamontowano niski park linowy.
Ta atrakcja niewątpliwie przypadnie
do gustu najmłodszym odbiorcom. A
wszyscy z pewnością chętnie wyruszą
na poszukiwanie skarbu z grą turystyczną – questem w ręku.

www.palacjankowice.pl

Pałac Jankowice
Atrakcje w wielkim parku

FOT. TOMASZ KORYL

Oskoma Trzaskowo Golf

Jazda drezynami to nie tylko forma
aktywnego wypoczynku, ale także
możliwość obcowania z przyrodą
z dala od wielkomiejskiego zgiełku
i zanieczyszczeń. Dzięki mosińskim
drezynom ponad 30 osób jednocześnie, korzystając wyłącznie z siły
własnych mięśni, może wyruszyć na
ekologiczną wycieczkę po torach do
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

FOT. ARCHIWUM MOSIŃSKIEJ KOLEI DREZYNOWEJ

www.oaza.kornik.pl
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Pływalnia AKWEN w Koziegłowach
Gry i zabawy w wodzie

FOT. BEATA HINC

Przystań Rzeczna AKWEN Marina
w Czerwonaku

www.akwenczerwonak.pl

WakeCity w Stęszewie
Dla tych, co kochają deskę i wodę

Tramwajem po Warcie

FOT. ARCHIWUM TRAPERSKIEJ OSADY

FOT. ARCHIWUM AKWEN MARINA

Jak na Dzikim Zachodzie

www.akwenczerwonak.pl
www.tarnowskie-termy.pl To rozbudowany kompleks

www.traperska-osada.pl

Wake Park Kórnik
Świat wakeboardu

Miejsce dla fanów sportów
wodnych, zarówno tych którzy chcą rozpocząć swoją
przygodę z wakeboardem,
jak również tych, którzy już
pływają. Do dyspozycji gości są wyciąg oraz liczne
przeszkody, które uatrakcyjniają pływanie bardziej doświadczonym miłośnikom
szaleństw na desce.
www.wakepark-kornik.pl

Tarnowskie Termy
w Tarnowie Podgórnym
Wodne królestwo

www.wakespot.pl

FOT. ARCHIWUM SCSIR SWARZĘDZ

www.scsir.swarzedz.pl

FOT. ARCHIWUM WAKESPOT

Treningi z mistrzem Polski

Tylko tam można wcielić się
w kowboja i wyruszyć na konną przejażdżkę przez Puszczę
Zielonkę. Specjalnością miejsca są też wyprawy psimi zaprzęgami. Na miejscu można
jednak przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego warto
troszczyć się o to, co nas otacza. Obiekt dla wszystkich
tych, którzy pragną zasmakować przygody.

Obiekt wchodzi w skład Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
W strefie odnowy biologicznej
można skorzystać z sauny suchej
lub parowej oraz zrelaksować się
w gabinecie masażu. Na terenie
pływalni znajduje się bowling,
jest też kawiarenka.

Pływalnia Wodny Raj
w Swarzędzu
Wodna rekreacja
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FOT. ARCHIWUM WAKE PARK

FOT. MICHAŁ PNIEWSKI

wodno-rekreacyjny z bogatą
i zróżnicowaną ofertą. Magnesem przyciągającym
znaczną część gości jest strefa rekreacji, zaaranżowana w
stylu egzotycznym. Powstanie
obiektu było możliwe dzięki
odkryciu na głębokości 1200
metrów ciepłej wody geotermalnej o temperaturze ponad
45 stopni Celsjusza.

WakeSpot w Owińskach

www.wakecity.pl

Traperska Osada w Bolechówku

Woda to nie tylko baseny i jeziora, ale
również rzeki, w tym przypadku Warta.
Na miejscu można nie tylko zacumować albo wodować łódź, ale także
wypożyczyć kajaki, skorzystać z domku grillowego lub pola biwakowego.
Marina jest też portem macierzystym
tramwaju wodnego, pływającego
z Czerwonaka do Poznania.

Piaszczysta plaża i kąpielisko oraz
przeszkody najwyższej jakości
przyciągają do Owińsk mnóstwo
miłośników wakeboardu. Na miejscu dostępny jest cały niezbędny
sprzęt, a także opieka instruktorska doświadczonych trenerów, z
mistrzem Polski na czele. Tropikalna
plaża z palmami i strzeżone kąpielisko to alternatywa dla niepływających na desce.

FOT. ARCHIWUM WAKECITY

Miejsce stworzone przez ludzi,
dla których wakeboard jest wielką pasją. Priorytetem obiektu
jest zapewnienie znakomitych
warunków do uprawiania tego
nieco ekstremalnego sportu
wszystkim, którzy dopiero rozpoczynają naukę, a także tym
już bardziej zaawansowanym.

Kompleks posiada szeroką i ciekawą ofertę spędzenia wolnego
czasu, z trzema basenami na czele: sportowym, do nauki pływania
oraz rekreacyjnym. Druga część
służy do nauki pływania, gier i
zabaw oraz zajęć aquaaerobiku. Dla wszystkich dostępna jest
zjeżdżalnia.

