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POZNAŃ

Z przyrodą za pan brat
1 Nowe Zoo 
2 Stare Zoo 
3 Palmiarnia Poznańska 
4 Ogród Botaniczny 
5 Ogród Dendrologiczny 
6  Rezerwat przyrody  

Meteoryt Morasko
7 Park Cytadela 
8 Szachty 
9 Ścieżka w koronach drzew 

Atrakcje nietuzinkowe
1 Rogalowe Muzeum Poznania    
2 Poznańskie Muzeum Pyry    
3 Muzeum Czekolady    
4 Symulator lotów GearUP!    
5 Fotoplastykon Poznański    
6 Niewidzialna Ulica    
7 Stadion Poznań    
8 Poznańskie koziołki

Podróże w czasie
1 Brama Poznania 
2 Centrum Szyfrów Enigma 
3 Muzeum Archeologiczne 
4  Rezerwat Archeologiczny  

Genius loci
5  Muzeum Narodowe w Poznaniu
6  Muzeum Instrumentów 

Muzycznych
7 Muzeum Sztuk Użytkowych 
8  Muzeum Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919
9  Muzeum Powstania Poznańskiego 

– Czerwiec 1956 
10 Muzeum Uzbrojenia 
11 Muzeum Broni Pancernej 
12 Muzeum Historii Ubioru 
13 Fort Va 
14 History Land 
15 Makiety Dawnego Poznania
16 Zamek Cesarski 
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POZNAŃ – ATRAKCJE DLA DZIECI
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OKOLICE POZNANIA

Podróże w czasie
17  Muzeum Narodowe Rolnictwa 

i Przemysłu Rolno–Spożywczego 
w Szreniawie 

18  Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie 
w Uzarzewie

19  Muzeum Pszczelarstwa 
w Swarzędzu 

20 Muzeum Pałac w Rogalinie 
21  Muzeum – Pracownia 

Literacka Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie 

22  Muzeum im. Ojca Mariana Żelazka 
w Chludowie

23 Muzeum Śremskie 
24 Gród Pobiedziska 
25 Park Dzieje 
26  Swarzędzkie Centrum Historii 

i Sztuki 
27  Sala Miejska – dawna synagoga 

w Buku
28 Zamek w Kórniku 

Z przyrodą za pan brat
10 Wielkopolski Park Narodowy
11 Dęby Rogalińskie
12 Rezerwat „Śnieżycowy Jar”
13  Park Krajobrazowy Puszcza 

Zielonka
14 Wieża widokowa – Dziewicza Góra
15 Arboretum Leśne w Zielonce
16 Arboretum Kórnickie
17  Promenada 

im. Wisławy Szymborskiej 
w Kórniku

18 Promenada nad Wartą w Śremie
19 Śremskie Zoo
20 Łysy Młyn
21  Park Orientacji Przestrzennej 

w Owińskach
22 Park Łazienki w Obornikach
23  Jezioro Swarzędzkie 

i dolina Cybiny
24 Pałac Jankowice

Atrakcje nietuzinkowe
9 DELI Park

10 Mosińska Kolej Drezynowa
11  Skansen Miniatur Szlaku 

Piastowskiego
12 Makieta Borówiec
13 Statek spacerowy w Kórniku
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POZNAŃ

Z dziećmi aktywnie
1 Termy Maltańskie
2 Baseny letnie „Chwiałka”
3 Jeziora Poznania
4 Poznań nad Wartą
5  Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

Malta Ski
6 Pyrland Park Linowy
7 Blok Line
8  Climbing Spot Centrum 

Wspinaczkowe
9 Jump Arena

10 Stacja Grawitacja
11 FlyPark Poznań
12 Wrotkarnia Wywrotka Poznań
13 Lodowisko „Malta”
14 Lodowisko „Chwiałka”
15 Lodowisko Ligawa
16 Wielka Spluwa

Dzieje się!
1 Teatr Wielki (Opera)
2 Teatr Muzyczny
3 Teatr Animacji
4 Teatr Atofri
5 Teatr Cortiqué
6  Wydarzenia na Międzynarodowych 

Targach Poznańskich
7 Noc Muzeów
8 Festiwal Ethno Port – czerwiec
9 Jarmark Świętojański – czerwiec

10 Malta Festival Poznań – czerwiec
11  Animator Międzynarodowy 

Festiwal Filmów Animowanych 
– lipiec

Pozwiedzajmy
1 Kolejka Maltanka
2 Linie turystyczne
3 BimbaBus
4 Tramwaj wodny
5 Wycieczki melexem – Wójcik Tours
6 Audioprzewodniki po Poznaniu
7 Zwiedzanie z książką 
8  Walkative – spacery 

z przewodnikiem

Na szlaku
1  Trakt Królewsko-Cesarski 

w Poznaniu
2 Poznański Szlak Legend dla dzieci

Wejdź do gry
1 Questy
2 Gry turystyczne
3  Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy 

na Orientację (TRInO)
4 Zielony Punkt Kontrolny
5 Odkrywca Zdobywca
6 Pokoje zagadek (escape rooms)

12 Dni Twierdzy Poznań – sierpień
13  Ale Kino! Międzynarodowy 

Festiwal Filmów Młodego Widza – 
październik

14  Imieniny Ulicy Święty Marcin – 
11 listopada

15  Jarmark Świąteczny Betlejem 
Poznańskie – listopad-grudzień

16 Poznań Ice Festival – grudzień
17  Szopka w kościele franciszkanów 

– zima
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OKOLICE POZNANIA

Z dziećmi aktywnie
17 Tarnowskie Termy  
18  Kórnickie Centrum Rekreacji 

i Sportu „Oaza”  
19 Park Wodny „Octopus”  
20  Swarzędzkie Centrum Rekreacji 

i Sportu  
21 Centrum Rekreacji Oborniki  
22 Śremski Sport 
23  Centrum Rozwoju Kultury 

Fizycznej AKWEN  
24  AKWEN Tropicana  

w Owińskach  
25 Owocowa Plaża w Zborowie 
26 Plaża Miejska w Śremie 
27 Plaża w Potrzanowie 
28 Plaża miejska w Pobiedziskach 
29 Cascader Park Linowy Kobylnica
30  Park Linowy Adrenalina  

Oborniki  
31  Nadrzewna Osada – historyczny 

park linowy  
32 Rezon  
33 Jump Space – park trampolin 
34 Dystrykt Laser Tag 
35 Traperska Osada w Bolechówku 
36 E1 Gokart Poznań  

Dzieje się!
18  Wydarzenia  

w Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego  
w Szreniawie  

19  Uliczny Festiwal Osobliwości  
w Szamotułach – czerwiec 

20  Widowisko Orzeł i Krzyż  
w Parku Dzieje – czerwiec-lipiec 

21  Świąteczna Kraina  
w DELI Parku – zima  

Na szlaku
3 Szlak Legend Puszczy Zielonki 
4  Obornicki Szlak Zaczarowanych 

Miejsc  
5  Śladami Podróżników dookoła 

Poznania  
6 Mówiące pomniki w Śremie  
7 Swarzędzki Szlak Meblowy  
8  Luboński Szlak Architektury 

Przemysłowej  

Wejdź do gry
1 Questy  
2 Gry turystyczne 
3  Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy 

na Orientację (TRInO) 
4 Zielony Punkt Kontrolny 
5 Odkrywca Zdobywca 
6 Pokoje zagadek (escape rooms) 
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Podróże 
w czasie

Historia Poznania liczy so-
bie ponad 1000  lat.  Do  dziś 
zachowało się wiele obiek-
tów w  mieście i  okolicach, 
które przez ten czas były 
świadkami wielkiej historii 
i z pewnością warto pokazać 
je dzieciom. 

1 Brama Poznania  
 
 

ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 34
www.bramapoznania.pl

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego: opowieść o początkach Pol-
ski i dziejach wyspy katedralnej

● Każda z  głównych części ekspozycji 
(Gród, Woda, Złoto i Witraż) zawiera osob-
ną przestrzeń dla dzieci ● Rodzinna 
ścieżka zwiedzania: audioprzewodnik 
z grą muzealną ● Zamiast eksponatów: 
filmy, interaktywne zadania, wizualizacje 
i  makiety ● Oprowadzania rodzinne, 
warsztaty dla dzieci ● Audiowycieczka 
po Ostrowie Tumskim ● Spacer eko-
ścieżką nad Cybiną: do wypożyczenia ple-
cak z ekwipunkiem ● Taras widokowy.

http://www.bramapoznania.pl
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3 Muzeum 
Archeologiczne 
 

ul. Wodna 27
tel. 61 852 82 51
www.muzarp.poznan.pl

Od egipskich mumii po średniowieczne 
grody: kolekcja artefaktów sprzed wie-
ków w renesansowym pałacu Górków

● Wystawy o pradziejach Wielkopolski 
i początkach państwa polskiego ze śre-
dniowieczną muzyką i odgłosami przyro-
dy ● Bogate zbiory z północnej Afryki, 
Nubii i Egiptu – papirusy z hieroglifami, 
posągi bóstw i mumie zwierząt! ● Efek-
towny dziedziniec z  jedynym w  Pol-
sce obeliskiem Ramzesa  II ● Punkty 
Małego Odkrywcy: można wykopać 
szkielet, przymierzyć hełm albo ułożyć 
puzzle ● Różnorodne warsztaty i week-
endy edukacyjne.

2 Centrum Szyfrów 
Enigma 
 

ul. Święty Marcin 76
tel. 61 888 45 12
www.csenigma.pl

Odkryj ukryte: historia polskich mate-
matyków, którzy złamali szyfr niemiec-
kiej maszyny Enigma oraz opowieść 
o utajnianiu informacji na przestrzeni 
wieków

● Interaktywna ekspozycja multimedial-
na ● Audioprzewodnik w wersji łatwej 
do zrozumienia dla dzieci ● Kurs szy-
frów: samodzielne szyfrowanie, nadawa-
nie sygnałów alfabetem Morse’a ● Strefa 
Szyfrów dla dzieci: przestrzeń zagadek, szy-
frów i gier ● Prezentacja oryginalnego 
egzemplarza Enigmy ● Sala stylizowana 
na wnętrze U-boota – niemieckiego okrętu 
podwodnego ● Komputery retro.

http://www.muzarp.poznan.pl
http://www.csenigma.pl
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4 Rezerwat 
Archeologiczny 
Genius loci 

ul. Ks. I. Posadzego 3
tel. 61 852 21 67
www.rezerwat.muzarp.poznan.pl

Przekrój Poznania: olbrzymi wykop 
archeologiczny z  reliktami umocnień 
sprzed tysiąca lat

● Zejście na dno wykopu archeologicz-
nego przy wale obronnym grodu Miesz-
ka  I ● Spacer po szklanej podłodze 
nad renesansowym murem ● Audio-
przewodnik dla dzieci ● Sala kinowa 
z filmem dla dzieci ● Videomapping, 
animacje 3D, prezentacje, gry i  fil-
my ● Hologramy dawnych mieszkań-
ców miasta ●  Drewniane zabawki 
i gry, piaskownica archeologiczna, ma-
kieta grodu ● Warsztaty, gry terenowe, 
weekendy edukacyjne.

5 Muzeum  
Narodowe 
w Poznaniu 

Al. Marcinkowskiego 9
tel. 61 856 80 00
www.mnp.art.pl

Muzeum Narodowe – do dzieła! Jedno 
z największych i najstarszych muzeów 
w Polsce

● Bogata kolekcja malarstwa europej-
skiego i polskiego (m. in. liczne obrazy 
Jacka Malczewskiego) ● Jedyny w Pol-
sce obraz Moneta – Plaża w  Pourvil-
le ● Walizka Muzealnych Tropicieli – 
aktywne poznawanie muzeum ● Prze-
wodniki Muzealnych Tropicieli (m.in. 
Muzealny zwierzyniec, Zadanie: ubranie) 
– ścieżki zwiedzania dla dzieci z zadania-
mi, zagadkami i  naklejkami ● Z  ma-
luchem w muzeum i inne spotkania dla 
rodzin z dziećmi.

http://www.rezerwat.muzarp.poznan.pl
http://www.mnp.art.pl
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6 Muzeum 
Instrumentów 
Muzycznych 

Stary Rynek 45
tel. 61 852 08 57
www.mnp.art.pl

Muzyczna uczta: największa kolekcja 
instrumentów w Polsce 

● Od najprostszych gwizdków po forte-
piany ● Historia muzyki europejskiej 
i egzotyczne instrumenty z różnych kultur 
świata ● Polskie instrumenty ludowe, 
● Ciekawostki: harmonika szklana, piani-
no dziecięce, skrzypce Henryka Wieniaw-
skiego ● Zwiedzając z przewodnikiem 
multimedialnym na tablecie można 
poznać ciekawostki dotyczące różnych 
instrumentów i posłuchać ich brzmienia.

7 Muzeum  
Sztuk Użytkowych 
 

Góra Przemysła 1
tel. 61 856 80 75
https://msu.mnp.art.pl

Na Zamku Przemysła: kolekcja przed-
miotów i piękne widoki na miasto

● Jedyne miejsce w Polsce w całości po-
święcone sztuce użytkowej ● Sztuka 
użytkowa od średniowiecza po współ-
czesność: meble, wyroby z ceramiki, szkła 
i metalu, broń, moda i design ● Aktyw-
ne poznawanie ekspozycji: przymierza-
nie strojów, zgadywanki ● Warsztaty 
i spotkania dla rodzin z dziećmi ● Sala 
poświęcona królowi Przemysłowi II, z ho-
logramem pieczęci władcy ● Panorama 
historycznej części Poznania z tarasu wi-
dokowego na zamkowej wieży.

http://www.mnp.art.pl
https://msu.mnp.art.pl
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8 Muzeum  
Powstania 
Wielkopolskiego 
1918-1919

Stary Rynek 3 (Odwach)
tel. 61 853 19 93
www.wmn.poznan.pl

Jak Wielkopolanie wywalczyli wolność: 
historia zwycięskiego powstania w za-
bytkowym budynku straży miejskiej

● Opowieść o ponadstuletniej drodze do 
niepodległości: przez powstania, pracę 
organiczną i Wielką Wojnę po Powstanie 
Wielkopolskie ● Inscenizacje wnętrz 
z epoki, scen domowych i z pól bitewnych 
(przejście przez okop z  I  wojny świato-
wej) ● Militaria (broń, mundury) i przed-
mioty codziennego użytku ● Filmy, zdję-
cia i nagrania – np. meldunki z frontu do 
odsłuchania w starym telefonie ● Stroje 
do przymiarki: mundur powstańca, strój 
sanitariuszki ● Gra muzealna.

9 Muzeum  
Powstania 
Poznańskiego – 
Czerwiec 1956

ul. Święty Marcin 80/82  
(budynek Centrum Kultury Zamek)
tel. 61 852 94 64
www.wmn.poznan.pl

Prawdziwy wehikuł czasu: muzealna po-
dróż do czasów pierwszego masowego 
protestu robotników przeciw komuni-
stycznej władzy w Polsce

● Wejście ukryte między cyframi da-
ty 1956 ● Od robotniczego miesz-
kania przez fabrykę po pokój przesłu-
chań ● Makieta tramwaju (do którego 
można wejść) i czołgu ● Galeria plaka-
tów propagandowych ● Historia dzieci 
– uczestników wydarzeń Poznańskiego 
Czerwca ● Do odkrycia: eksponaty 
w podłodze, zdjęcia w wizjerze, nagrania 
w radiu i… kubku w więziennej celi.

http://www.wmn.poznan.pl
http://www.wmn.poznan.pl
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10 Muzeum 
Uzbrojenia  
 

al. Armii Poznań, Park Cytadela
tel. 61 820 45 03, 885 444 557
www.wmn.poznan.pl

Gratka dla miłośników militariów: boga-
ta kolekcja uzbrojenia w sercu dawnego 
Fortu Winiary z XIX wieku

● Plenerowy park sprzętu wojskowego 
w  Parku Cytadela: pojazdy wojskowe, 
samoloty, śmigłowce, działa i moździe-
rze, wśród eksponatów wyrzutnia rakie-
towa Katiusza i czołg T-34 ● Ekspozycja 
w  dawnym laboratorium prochowym: 
kolekcja broni z całego świata, sylwetki 
mundurowe polskich formacji wojsko-
wych, które brały udział w walkach o Po-
znań ● Figura kaprala Wojtka – niedź-
wiedzia-żołnierza z czasu II wojny świa-
towej.

11 Muzeum  
Broni Pancernej 
 

ul. 3 Pułku Lotniczego 4
tel. 261 578 405
www.muzeumbronipancernej.pl

Stalowe olbrzymy: kolekcja pojazdów 
pancernych od I  wojny światowej po 
czasy współczesne

● Ekspozycja czołgów, dział i  innych 
pojazdów wojskowych, w  większości 
sprawnych ● Zrekonstruowany pociąg 
pancerny z  powstania wielkopolskiego 
● Luksusowe limuzyny opancerzone 
● Przekrój czołgu T-34/85, czyli Rudy 102 
z  Czterech pancernych ● Czołg T-55 
z autografem Stevena Spielberga ● Sy-
mulator jazdy czołgiem ● Pieczołowicie 
odrestaurowane pojazdy wydobyte z rzeki 
i jeziora ● Pokaz multimedialny na pan-
cerzu czołgu.

http://www.wmn.poznan.pl
http://www.muzeumbronipancernej.pl
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12 Muzeum Historii 
Ubioru 
 

ul. Kwiatowa 14/2
tel. 794 777 243
www.xixgallery.com

Moda sprzed lat: kolekcja odzieży i ak-
cesoriów z  XIX i  XX w. prezentowana 
w zabytkowej kamienicy

● Kameralne muzeum prezentujące eks-
ponaty z jednej z największych w Polsce, 
prywatnych kolekcji XIX-wiecznych su-
kien ● Najciekawsze eksponaty: suk-
nia letnia z lat 40. XIX w., suknia z 1840 r. 
z dekoracją z fałszywych guzików, suk-
nia wieczorowa z około 1880 r. z domu 
handlowego B. Altman ● Prelekcje, po-
kazy i oprowadzania tematyczne ● Re-
gularne zmiany prezentowanych wystaw.

13 Fort Va 
 
 

ul. Lechicka 59
tel. 506 737 222
www.kernwerk.pl

W pruskiej twierdzy: zwiedzanie z atrak-
cjami i laserowy paintball w XIX-wiecz-
nym forcie

● Zwiedzanie fortu z  przewodnikiem 
ubranym w replikę munduru pruskiego 
żołnierza ● Podnoszenie unikatowego 
mostu zwodzonego ● Laserowy paint-
ball (Laser Tag Poznań): arena wewnętrzna 
w podziemnych korytarzach fortu) i ze-
wnętrzna ● Pole ogniskowe, sala ko-
minkowa.

http://www.xixgallery.com
http://www.kernwerk.pl
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14 History Land 
 
 

ul. Głogowska 14  
(Międzynarodowe Targi Poznańskie,  
pawilon 3A, wejście od. ul. Bukowskiej)
tel. 530 903 053
www.historyland.pl

Historia z klocków LEGO: makiety 10 waż-
nych miejsc i wydarzeń z historii Polski 

● Makiety z  ponad półtora miliona(!) 
klocków: od Biskupina po Stocznię Gdań-
ską ● Audioprzewodnik, efekty dźwię-
kowe, iluminacje i animacje ● Elementy 
interaktywne: odgrywanie hejnału mariac-
kiego, sterowanie pogodą, gogle wirtu-
alnej rzeczywistości (lot nad Jasną Górą), 
sterowanie światłem na polach Grunwaldu 
i na Westerplatte ● Specjalne miejsca do 
zdjęć ● Kącik zabaw z klockami LEGO, 
● Sklep LEGO z klockami na wagę.

15 Makiety Dawnego 
Poznania   
 

ul. Ludgardy
tel. 61 855 14 35
www.makieta.poznan.pl

Miasto w  miniaturze: Poznań sprzed 
wieków na makietach w podziemiach 
kościoła franciszkanów

● Trzy makiety:  XVII-wieczny Poznań, 
gród pierwszych Piastów na Ostrowie 
Tumskim, Stary Rynek dla osób niewi-
domych (wykonana metodą wypukłą 
i opisana alfabetem Braille’a) wykonane 
z dużą dbałością o szczegóły ● Półgo-
dzinne pokazy z komentarzem, z użyciem 
światła, dźwięku i efektów specjalnych 
(dym!).

http://www.historyland.pl
http://www.makieta.poznan.pl


20

16 Zamek Cesarski 
(Centrum Kultury 
Zamek) 

ul. Święty Marcin 80/82
tel. 61 646 52 72, 61 646 52 60
www.ckzamek.pl

Pełna kultura! Prężne centrum kultury 
w efektownych wnętrzach najmłodszej 
rezydencji monarszej w Europie

● Wystawy, festiwale, koncerty, spotkania 
i warsztaty dla dzieci i nie tylko ● Sie-
dziba Kina Pałacowego, Teatru Animacji 
i  Muzeum Powstania Poznańskiego – 
Czerwiec 1956 ● Audioprzewodnik dla 
dzieci ● Gra mobilna W zamku cesarza 
Wilhelma ● Specjalne zwiedzanie z prze-
wodnikiem: dla dzieci i nocne ● Zwiedza-
nie z książeczką z naklejkami i zadaniami dla 
dzieci ● Ciekawostki architektoniczne: 
baśniowe postacie na ścianach i fontanna 
z lwem, który… pokazuje język.

17 Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu  
Rolno–Spożywczego 
w Szreniawie 

Szreniawa, ul. Dworcowa 5
Gmina Komorniki
tel. 61 810 76 29
www.muzeum-szreniawa.pl

Wsi spokojna, wsi wesoła: historia rol-
nictwa od radła po samoloty przedsta-
wiona w dawnym folwarku

● Maszyny, narzędzia, pojazdy na wsi 
(lokomobile, tarpany, traktory) ● Tema-
tyczne imprezy plenerowe ● Tradycyjne 
drzewa i krzewy, ogródek zielarski ● Ży-
we zwierzęta: konie, krowy, owce, kozy, 
gęsi – na wybiegu i w oborze ● Audio-
wycieczka rodzinna ● Quest i gra mu-
zealna ● Rodzinne warsztaty i pokazy 
weekendowe (m.in. wypiek chleba, wyrób 
masła) ● Karczma serwująca dania re-
gionalne ● Duży plac zabaw.

http://www.ckzamek.pl
http://www.muzeum-szreniawa.pl
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18 Muzeum 
Przyrodniczo-
Łowieckie 
w Uzarzewie 

Uzarzewo, ul. Akacjowa 12
Gmina Swarzędz
tel. 61 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl

Pojedziemy na łów! O myśliwych, zwie-
rzętach i  polowaniach w  szlacheckiej 
rezydencji

● Makiety prezentujące dawne i współ-
czesne metody polowań ● Broń (w tym 
pułapki kłusowników!), przybory i trofea 
myśliwskie ● Dioramy zwierząt z Wiel-
kopolski i pięciu kontynentów oraz wysta-
wa egzotycznych papug ● Bajkowa wy-
stawa Zwierzęta w czterech porach roku, 
● Dwa questy: na dworze i we wnętrzu 
muzeum (nawiązujący do filmu Tarapaty 2).

19 Muzeum 
Pszczelarstwa 
w Swarzędzu  

Swarzędz, ul. Poznańska 25
Gmina Swarzędz
tel. 61 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

Cud miód: skansen pełen uli

● 250 uli, m.in. w kształcie niedźwiedzia, 
rycerza i wiejskiego grajka ● Ule archi-
tektoniczne: poznański ratusz, wiatrak, 
kościół ● Historia bartnictwa i pszcze-
larstwa: kłody bartne, miodarki i bartnik 
wspinający się na drzewo ● Wystawy 
w  wozie pasiecznym ● Wejście do 
środka ula ● Ul pokazowy z  żywymi 
pszczołami ● Ogród roślin miododaj-
nych ● Festyn Miodowe Lato w Skan-
senie – najsłodsza impreza w regionie.

http://www.muzeum-szreniawa.pl
http://www.muzeum-szreniawa.pl
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20 Muzeum Pałac 
w Rogalinie  
 

Rogalin, ul. Arciszewskiego 2
Gmina Mosina
tel. 61 813 88 29
www.rogalin.mnp.art.pl

Rezydencja wśród sędziwych dębów: od 
pałacowej biblioteki niczym Hogwart po 
kolekcję powozów

● Zwiedzanie arystokratycznej rezydencji 
z audioprzewodnikiem ● Galeria malar-
stwa – zabawa w wyszukiwanie zwierząt na 
obrazach ● Powozownia (z dziecięcymi 
saneczkami) ● Ogród i park ● Warsz-
taty i lekcje muzealne dla rodzin z dzieć-
mi ● Muzeum Dziecięce – poznawanie 
historii pałacu w otoczeniu historycznych 
mebli, strojów i dawnych zabawek ● Ta-
jemnicze zakamarki pałacu – zwiedzanie 
z przewodnikiem.

21 Muzeum – 
Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie

Puszczykowo, ul. Słowackiego 1
Miasto Puszczykowo
tel. 61 813 37 94, 601 688 196
www.fiedler.pl

Szczypta egzotyki: muzeum pisarza-po-
dróżnika w mieście-ogrodzie

● Pamiątki z  podróży: motyle, skóry 
węży, egzotyczne maski, dmuchawki 
i tam-tamy ● Wejście na pokład repliki 
żaglowca Krzysztofa Kolumba w skali 1:1 
● Kopia myśliwca Hurricane i wystawa 
o Dywizjonie 303 ● Ogród Kultur i To-
lerancji z Bramą Słońca, kalendarzem Az-
teków i innymi rzeźbami z dalekich stron 
świata ● Sfinks i piramida ● Tajemni-
czy Świat Indian – historia konkwistado-
rów, grobowiec władcy Majów i indiań-
ski skarbiec.

http://www.rogalin.mnp.art.pl
http://www.fiedler.pl
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22 Muzeum  
im. Ojca 
Mariana Żelazka 
w Chludowie

Chludowo, ul. Kościelna 15
Gmina Suchy Las
tel. 61 811 65 50
www.chludowo.werbisci.pl

Muzeum z misją: pamiątki po sławnych 
misjonarzach z Indii i Ameryki Południowej

● Część indyjska, poświęcona osobie 
patrona oraz zbiory dotyczące ks. Pio-
tra Nawrota – odkrywcy muzyki baro-
ku misyjnego z  Ameryki Południowej 
● Tradycyjne stroje i szkolna klasa z In-
dii ● Egzotyczne rzeźby, maski, biżute-
ria, przedmioty liturgiczne ● Makieta 
osady misyjnej ● Instrumenty wyko-
nane przez Indian ● Ławeczka patrona 
i rozległy park ze stawem.

23 Muzeum  
Śremskie 
 

Śrem, ul. Mickiewicza 89
Gmina Śrem
tel. 61 283 59 38
www.muzeum.srem.pl

Gabinet osobliwości i inne wspaniałości: 
tętniące życiem muzeum przy promena-
dzie nadwarciańskiej

● Zaskakujące eksponaty: zbiór kusz, 
stary patefon, telefon na korbkę, dziecię-
ca zbroja husarska ● Ciekawe wystawy 
czasowe ● Rzeźby Magdaleny Aba-
kanowicz wykonane w Śremie ● Ma-
lowniczy ogród muzealny na skarpie 
nad Wartą z  wystawami plenerowymi, 
alejkami spacerowymi i  placem za-
baw ● Koncerty w amfiteatrze.

http://www.chludowo.werbisci.pl
http://www.muzeum.srem.pl
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24 Gród Pobiedziska 
 
 
 

Pobiedziska, ul. Fabryczna 1 
Gmina Pobiedziska
tel. 601 377 802
www.grodpobiedziska.pl

W średniowiecznej warowni: historycz-
ny park rozrywki

● Replika grodu z  okresu początków 
państwa polskiego ● Wystawa śre-
dniowiecznych machin oblężniczych 
● Strzelanie z  kuszy wałowej i  gigan-
tycznego trebusza ● Walki na drew-
niane miecze i  tarcze ● Strzelnica: 
rzut toporem i włócznią, strzelanie z łu-
ku ● Karuzela-kierat, tor konny i konie 
na biegunach ● Średniowieczne gry 
i zabawy ● Festyny historyczne i poka-
zy walk wojów.

25 Park Dzieje 
 
 

Murowana Goślina, ul. Chabrowa
Gmina Murowana Goślina
tel. 577 998 839
www.parkdzieje.pl

Niesamowite miejsce doświadczania hi-
storii: rodzinny park rozrywki i edukacji

● Orzeł i Krzyż – spektakularne nocne 
widowisko o historii Polski ● Widowi-
ska historyczne z udziałem konnych ka-
skaderów ● Baśniowy teatrzyk, ogród 
bajek ● Zwierzyniec, pokazy psów 
pasterskich, sokolarnia ● Rycerski plac 
zabaw, labirynt, piaskownica archeolo-
giczna ● Park linowy, łucznictwo, śre-
dniowieczne katapulty ● Starodawne 
gry i zabawy, quest, gra plenerowa We-
hikuł czasu.

http://www.grodpobiedziska.pl
http://www.parkdzieje.pl
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26 Swarzędzkie 
Centrum Historii 
i Sztuki  

Swarzędz, ul. Bramkowa 6
Gmina Swarzędz
tel. 61 279 85 94
www.muzeum-swarzedz.pl

Nowoczesne muzeum w dawnej remizie 
strażackiej

●  Zwiedzających wita animowany 
strażak Florek ● Strefa stolarza: ory-
ginalny warsztat, nauka gwary i  budo-
wanie wirtualnych mebli ● Makieta 
miasta, wycieczka po dawnym Swarzę-
dzu ● Pamiątki po Aleksandrze Dobie, 
który samotnie przepłynął Atlantyk kaja-
kiem ● Wirtualna przebieralnia: wciela-
nie się w dawnych mieszkańców ● Za-
bawki i  przybory szkolne sprzed lat, 
● Gaszenie wirtualnego pożaru.

27 Sala Miejska – 
dawna synagoga 
w Buku 

Buk, ul. Mury 5
Gmina Buk
tel. 61 888 44 61, 663 425 453
www.salamiejska.buk.gmina.pl

Nietuzinkowe miejsce spotkań: sala 
pełna wydarzeń i ekspozycja o historii 
miasta w dawnej synagodze

● Pięknie odrestaurowana dawna syna-
goga ● Wystawa o historii miasta na 
antresoli ● Ekran z kolekcją archiwal-
nych pocztówek i zdjęć miasta ● Juda-
ika – pamiątki po żydowskich mieszkań-
cach Buku ● Film opowiadający legen-
dę o pochodzeniu miasta ● Koncerty, 
wystawy, spotkania ● Warsztaty edu-
kacyjne.

http://www.muzeum-swarzedz.pl
http://www.salamiejska.buk.gmina.pl
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28 Zamek w Kórniku 
 
 

Kórnik, ul. Zamkowa 5
Gmina Kórnik
tel. 61 817 00 81, 531 990 142, 533 982 273
www.bkpan.poznan.pl

Oko w oko z Białą Damą: arystokratycz-
na rezydencja na wyspie 

● Efektowne zamkowe wnętrza, w tym 
Sala Mauretańska wzorowana na arabskim 
pałacu Alhambra w Grenadzie ● Portret 
Teofili Działyńskiej – jej duch to słynna Bia-
ła Dama ● Husarska zbroja ze skrzydłem 
i inne militaria ● Osobliwości z Oceanii: 
bumerangi, muszle, naszyjnik z ludzkich 
zębów i  wypchany dziobak ● Apli-
kacja z  audioprzewodnikiem rodzin-
nym ● Zwiedzanie z questem.

Pokoloruj.

http://www.bkpan.poznan.pl
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Z przyrodą 
za pan brat 

Poznań i okolice oferują zna-
komite warunki do relaksu 
wśród lasów i  jezior, dając 
wiele możliwości aktywnego 
wypoczynku zarówno dzie-
ciom, jak i  dorosłym. Dzieci 
znajdą tu wspaniałą prze-
strzeń do zabaw i poznawa-
nia przyrody. Oto niektóre 
miejsca warte odwiedzenia.

1 Nowe Zoo 
 
 

ul. Krańcowa 81
tel. 61 870 95 02
www.zoo.poznan.pl

Kraina dzikich zwierząt: ogromny ogród 
zoologiczny w miejskim lesie z wielkimi 
stawami

● Blisko 2,5 tysiąca zwierząt ● Nowo-
czesna słoniarnia ● Nowy pawilon dla 
żyraf i nosorożców ● Azyl dla niedź-
wiedzi ● Wybieg dla tygrysów ● In-
sektarium ● Ogródek dziecięcy – kozy, 
kuce, kury, papugi ● Park linowy i plac 
zabaw ● Bezpłatna „kolejka” dziecięca 
ułatwiająca zwiedzanie ● Zwiedzanie 
z grą Odkrywca Zdobywca ● Pokazo-
we karmienia zwierząt ● Punkt gastro-
nomiczny w afrykańskiej chacie.

http://www.zoo.poznan.pl
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2 Stare Zoo 
 
 

ul. Zwierzyniecka 19
tel. 61 848 08 47
www.zoo.poznan.pl

Zwierzyniec z  długą historią ukryty 
w sercu miasta

● Popularne miejsce spacerowe ● Eg-
zotyczne ryby, płazy i  gady, w  tym 
ogromne warany z  Komodo w  pawi-
lonie stylizowanym na indiańską świą-
tynię ●  Wyspa lemurów ●  Żółwi 
dom ● Zwierzęta hodowlane (osły, 
owce, krowy, alpaki) ● Pokazowe kar-
mienia zwierząt ● Place zabaw, park 
linowy, karuzela ● Rzeźby lwa, konia 
i wilka (kultowe miejsce dziecięcych por-
tretów) ● Muzeum Historii Zoo i Lwa: 
dziecięca ścieżka zwiedzania i  model 
lamparta z filmu Lampart z Ankary.

3 Palmiarnia 
Poznańska 
 

ul. Matejki 18
tel. 61 865 89 07
www.palmiarnia.poznan.pl

Żar tropików: jedna z największych pal-
miarni w Europie w zabytkowym, po-
nadstuletnim pawilonie

● Wyprawa wśród roślin z krain o ciepłym 
i gorącym klimacie, od pustyń po dżun-
gle ● Dąb korkowy, palma kokosowa, 
kakaowiec i 17 tysięcy innych roślin ● Eg-
zotyczne kwiaty (m.in. storczyki) i owoce 
(np. banany, cytrusy) ● Akwaria z ryba-
mi z całego świata i ozdobne karpie, które 
można nakarmić ● Motyle, żółwie, węże, 
papugi ● Zwiedzanie z grą Odkrywca 
Zdobywca ● Cykliczne wydarzenia, 
w  tym Noc w  Palmiarni ● Kawiarnia 
w egzotycznym klimacie.

http://www.zoo.poznan.pl
http://www.palmiarnia.poznan.pl
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4 Ogród Botaniczny 
 
 

ul. Dąbrowskiego 165
tel. 61 829 20 13
www.obuam.robia.pl

Ogród na Ogrodach:  Rozległa zielona 
oaza na poznańskim osiedlu Ogrody

● Ponad 7000 gatunków i  odmian ro-
ślin ● Alpinarium, egzotyczne rośliny 
w szklarni, rośliny wodne i bagienne, ko-
lekcja roślin ozdobnych ● Alejki spa-
cerowe i  polana piknikowa ● Rzeźby 
plenerowe: Dwoje pod parasolem oraz 
Baletnica ● Ogromny głaz narzutowy 
ważący 150 ton! ● Gry terenowe (m.in.  
ornitologiczna z głosami ptaków, pszcze-
la) i  ścieżki edukacyjne ● Majówka 
w Botaniku, Wielkopolski Dzień Ochrony 
Środowiska, Urodziny Botanika i wystawy 
plenerowe ● Kawiarnia.

5 Ogród  
Dendrologiczny 
 

ul. Wojska Polskiego 71E
tel. 61 846 62 39, 61 846 62 40
www1.up.poznan.pl/ogrod

Zew drzew: arboretum z bogatą kolekcją 
roślin i niezwykłym parkiem iluminacji 

● Drzewa i  krzewy z  półkuli północ-
nej ● Największa w Europie kolekcja 
jeżyn i malin ● Ciekawostki: cypryśnik 
błotny z korzeniami oddechowymi, me-
tasekwoja chińska (żywa skamieniałość) 
i grujecznik japoński – drzewo pachnące 
piernikami ● Ścieżka edukacyjna „Na-
sze drzewa leśne” ● Zwiedzanie z grą 
terenową ● Alejki spacerowe, polana 
piknikowa, nietypowa konstrukcja do wy-
poczynku ● Jesienią i zimą – park ilu-
minacji ze świetlnymi rzeźbami i nastro-
jową muzyką, a w nim zadania dla dzieci.

http://www.obuam.robia.pl
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6 Rezerwat przyrody 
Meteoryt Morasko 
 

ul. Meteorytowa (Parking Góra Moraska)
www.poznan.travel

Miejsce kosmicznej katastrofy: kratery 
powstałe w wyniku upadku meteorytu 
ukryte w leśnej głuszy

● Siedem zalanych wodą kraterów me-
teorytowych ● Ścieżka edukacyjna 
przez naturalny las liściasty ● Góra 
Moraska – najwyższe wzniesienie w oko-
licach Poznania (154 m n.p.m.) ● Frag-
menty meteorytu z Moraska (największy 
ma 261 kg!) znajdują się w zbiorach Mu-
zeum Ziemi.

7 Park Cytadela 
 
 

al. Armii Poznań / ul. Szelągowska
www.poznan.travel

Zielona ostoja zamiast twierdzy: naj-
większy park miasta w miejscu dawne-
go fortu

● Największy park Poznania – ok. 100 ha 
powierzchni ● Liczne alejki spacero-
we, przestrzenie piknikowe, place za-
baw ● Rosarium (ogród różany), ogród 
kwiatów letnich i ogród wodny ● Nie-
rozpoznani – największa instalacja Mag-
daleny Abakanowicz i inne rzeźby plene-
rowe ● Pozostałości fortyfikacji ● Mu-
zeum Uzbrojenia (z plenerową wystawą 
sprzętu wojskowego) i  Muzeum Armii 
Poznań (historia wojskowości wielkopol-
skiej) ● Restauracje.

http://www.poznan.travel
http://www.poznan.travel
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8 Szachty 
 
 

Pogranicze Poznania i Lubonia, wieża wi-
dokowa stoi u wylotu ulicy Mieleszyńskiej
www.poznan.travel

Nowe oblicze glinianek: przestrzeń do 
spacerów między zalanymi wodą ma-
lowniczymi wyrobiskami gliny

● Ścieżki spacerowe po groblach ● Wie-
ża widokowa o  ciekawej konstrukcji 
na planie trójkąta i  punkty widokowe 
● Półokrągły pomost ● Ścieżka edu-
kacyjna ● Ławki i miejsca odpoczynku 
● Miejsce ogniskowe ● Platforma lęgo-
wa dla rybitw.

9 Ścieżka  
w koronach drzew 
 

Dostęp: parking przy Nowym Zoo,  
przystanek autobusowy Tor Regatowy 
Malta, ul. Czekalskie
www.poznan.travel

Drewniana kładka spacerowa wśród ko-
ron drzew nad doliną Szklarki

● Kładka o długości 250 m i wysokości 
13 m w najwyższym punkcie ● Miejsca 
odpoczynku ● Dostępna dla wózków 
dziecięcych ●  Możliwość powrotu 
ścieżką u podnóża konstrukcji ● W la-
sach doliny Cybiny po drugiej stronie 
Nowego Zoo dostępne są inne drewnia-
ne atrakcje: unikatowe obserwatorium 
ptaków, zadaszona huśtawka i drewniane 
schody z pływającym pomostem na Sta-
wie Browarnym oraz ścieżka przez bagna.

http://www.poznan.travel
http://www.poznan.travel
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10 Wielkopolski  
Park Narodowy  
 

Tereny na południe od Poznania, w trójkącie  
miast Puszczykowo-Stęszew-Mosina
Jeziory (Muzeum Przyrodnicze WPN)
tel. 61 898 23 23 (muzeum)
www.wielkopolskipn.pl

Żywe muzeum form polodowcowych: 
kraina naturalnych lasów, wzgórz i je-
zior na obrzeżach Poznania

● Muzeum Przyrodnicze w  Jeziorach: 
akwaria z rybami regionu, ekspozycja o ży-
ciu lasu, wystawy ptaków i owadów, lapi-
darium ● Wieża ornitologiczna przy Trz-
cielińskim Bagnie ● Ścieżki edukacyjne: 
m.in. Nadwarciańska, Osowa Góra-Jezioro 
Budzyńskie ze Studnią Napoleona, Na 
tropach lądolodu, z widokiem na Wyspę 
Zamkową ● Aktywna Trójka – trasy do 
nordic walking, biegania i nart biegowych.

11 Dęby Rogalińskie  
 
 

Rogalin, ul. Arciszewskiego 2
Gmina Mosina
www.rogalin.mnp.art.pl, www.zpkww.pl

Sędziwe olbrzymy: malownicze stare 
dęby na łąkach w dolinie Warty

● Jedno z  największych skupisk wie-
kowych dębów w Europie: ponad 1400 
pomnikowych okazów ● Najsłynniej-
sze dęby to Lech, Czech i Rus w Rogali-
nie ● Dąb Rus (9,15 m obwodu, 800 lat), 
to najgrubszy okaz w rogalińskiej dąbro-
wie i najstarszy dąb w Polsce ● Latem 
pod dębami pasą się owce z Majątku Ro-
galin ● Gry terenowe TRInO Rogalin. 
Pałac wśród zabytkowych dębów oraz 
Rogaliński Park Krajobrazowy. Szlakiem 
majestatycznych dębów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubo%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C4%99szew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosina
http://www.wielkopolskipn.pl
http://www.rogalin.mnp.art.pl
http://www.zpkww.pl


33

12 Rezerwat 
„Śnieżycowy Jar”  
 

Okolice Starczanowa
Gmina Murowana Goślina
www.poznan.travel

W  poszukiwaniu wiosny: malowniczy 
biały dywan kwiatów w leśnym jarze

● Wczesną wiosną w rezerwacie maso-
wo kwitnie śnieżyca wiosenna, roślina 
naturalnie rosnąca w górach ● W po-
bliżu nad rzeką grodzisko średniowiecz-
ne – Ostrów Radzimski ● Rezerwat jest 
położony na terenie Poligonu Biedrusko: 
wstęp tylko w określone weekendy.

13 Park  
Krajobrazowy 
Puszcza Zielonka  

Gminy: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz
www.turystyka.puszcza-zielonka.pl, 
www.zpkww.pl

Na szlaku przygody: rozległe lasy z sze-
roką ofertą dla aktywnych

● Rozbudowana sieć szlaków rowero-
wych, w tym trasy do jazdy wyczynowej 
(Maximus Singletrack) ● Ścieżki edu-
kacyjne ● Szlaki piesze, szlak kajakowy 
i  konny Wilczy Szlak ● Szlak Legend 
Puszczy Zielonki ● Szlak Kościołów 
Drewnianych ● Questy ● Zielony 
Punkt Kontrolny: obiekty do ćwiczenia 
orientacji w terenie (Łopuchówko, Rakow-
nia, Park Dzieje) ● Przyrodnicze oso-
bliwości: od śródleśnych mokradeł przez 
klasztorne modrzewie po las tuj. 

http://www.poznan.travel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwonak_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kiszkowo_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Murowana_Go%C5%9Blina_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Murowana_Go%C5%9Blina_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pobiedziska_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_%28gmina%29
http://www.turystyka.puszcza-zielonka.pl
http://www.zpkww.pl
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14 Wieża widokowa – 
Dziewicza Góra  
 

Czerwonak, ul. Dziewicza Góra 4
Gmina Czerwonak
tel. 608 347 190
www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl

Patrząc z góry: wieża widokowa na naj-
wyższym wzniesieniu Puszczy Zielonki

● Rozległa panorama lasów Puszczy Zie-
lonki, Poznania i okolic ● Malowniczy 
krajobraz ukształtowany przez lądolód 
● Nocne wejścia na wieżę ● Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej z  galerią 
fotografii, placem zabaw i wiatą ognisko-
wą ● Gra terenowa Ucz się i baw z Sów-
ką Wędrowniczką ● Tablica z legendą 
o Górze Świętej Anny.

15 Arboretum Leśne 
w Zielonce 
 

Zielonka 6
Gmina Murowana Goślina 
tel. 664 703 274
https://arboretumzielonka.up.poznan.pl

W sercu puszczy: bogata kolekcja roślin 
nad rzeką i stawami wśród lasów Pusz-
czy Zielonki 

● Ponad 1000 drzew i  krzewów oraz 
ponad 500 roślin zielnych z Polski i  ca-
łego świata ● Wyjątkowa kolekcja 
wrzosów ● Dwie ścieżki edukacyjne: 
Bagienna dolina Trojanki oraz Owado-
gród ● Zwiedzanie z  questem i  grą 
terenową ● Zbiór rzeźb plenerowych – 
wynik artystycznych plenerów ● Plac 
zabaw, miejsce ogniskowe.

http://www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl
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16 Arboretum 
Kórnickie  
 

Kórnik, ul. Parkowa 5
Gmina Kórnik    
tel. 61 817 00 33
www.idpan.poznan.pl/arboretum

Ogród Białej Damy: Historyczna kolekcja 
roślin w sąsiedztwie kórnickiego zamku

● Około 3500 drzew i  krzewów z  pół-
kuli północnej ● Unikatowy cypry-
śnik błotny z korzeniami oddechowymi, 
gruszki na wierzbie i drzewo pachnące 
piernikami ● Wydarzenia: Zwiastuny 
wiosny, Umajone Arboretum, Kiedy znów 
zakwitną białe bzy, Dni azalii i różanecz-
ników, Barwy jesieni ● Ścieżki i polana 
edukacyjna ● Cisowe komnaty – labi-
rynt z  wierszami Szymborskiej ● Gry 
terenowe ● Audioprzewodnik rodzin-
ny ● Plac zabaw i polana piknikowa.

17 Promenada 
im. Wisławy 
Szymborskiej 
w Kórniku

Wschodni brzeg Jeziora Kórnickiego 
z Kórnika do Bnina
Gmina Kórnik
www.kornik.travel

Jezioro atrakcji: pieszo-rowerowa trasa 
spacerowa

● Molo, platforma widokowa ● Ła-
weczka Wisławy Szymborskiej, rzeźby 
plenerowe ● Kolorowa fontanna, ka-
mienna mapa nieba ● Przystań statku 
spacerowego ● Kładka na drugi brzeg 
do kąpieliska OAZA Błonie.

http://www.idpan.poznan.pl/arboretum
http://www.kornik.travel
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18 Promenada  
nad Wartą 
w Śremie 
 

Południowy brzeg Warty w centrum Śremu
Gmina Śrem
www.srem.pl

Pieszo-rowerowa nadrzeczna trasa spa-
cerowa

● Kilkanaście pomników przyrody z na-
danymi imionami ● Mówiące pomni-
ki-ławeczki Heliodora Święcickiego i księ-
dza Piotra Wawrzyniaka ● Przejście do 
malowniczego ogrodu na skarpie przy 
Muzeum Śremskim ● Miejsce corocz-
nej wrześniowej imprezy Promenada jak 
za dawnych lat.

19 Śremskie Zoo  
 
 

Śrem, ul. Poznańska 15  
(Park im. Powstańców Wielkopolskich)
Gmina Śrem
www.srem.pl

Kraina zwierząt ukryta w sercu parku

● Zwierzęta hodowlane: kozy, owce, 
kaczki, kury ● Zwierzęta egzotyczne: 
kangury, alpaki, emu, papugi, mundżaki 
chińskie ● Figury zwierząt afrykań-
skich ● Plac zabaw.

http://www.srem.pl
http://www.srem.pl
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20 Łysy Młyn 
 
 

Biedrusko, ul. Poznańska 2b
Gmina Suchy Las
tel. 692 704 099
www.wlin.pl

Nowe życie starego młyna: Ośrodek 
Edukacji Leśnej nad młyńskim stawem

● Wystawa ptasich budek i  narzędzi 
leśników ● Wejście do gniazda bie-
lika ● Ogródek roślin miododajnych 
i rzeźba ogromnej pszczoły ● Malowni-
cza ścieżka edukacyjna wokół młyńskiego 
stawu ● Miejsce piknikowe, siłownia 
zewnętrzna ● Trasa biegowa nad stru-
mieniem ze śladami bobrów.

21 Park Orientacji 
Przestrzennej 
w Owińskach 

Owińska, pl. Przemysława 9
Gmina Czerwonak
tel. 61 812 65 05 w. 160
www.niewidomi.edu.pl

Czas rozbudzić zmysły: ogólnodostępny 
ogród i park barokowy służący osobom 
niewidomym do nauki orientacji w prze-
strzeni

● Jedyny w  Europie park o  takiej skali 
i charakterze ● Ogród zmysłów ● Roz-
budowany plac zabaw ● Muzeum Tyflo-
logiczne z unikatową kolekcją map i grafik 
dla osób niewidomych.

http://www.wlin.pl
http://www.niewidomi.edu.pl
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22 Park Łazienki 
w Obornikach 
 

Oborniki, ul. Łazienkowa
Gmina Oborniki
www.obornickiszlaktajemnic.pl

Ta rzeka urzeka: rekreacyjna przestrzeń 
nad rzeką Wełną w centrum miasta

● Dekoracyjna pergola stylizowana na 
dawną przebieralnię ● Ścieżka wzdłuż 
rzeki i na wyspę ● Leśny mural ● Pły-
wająca fontanna ● Ścieżka edukacyjna 
z  modelem ryby ● Hydroelektrow-
nia, młyn Dahlmanna i  figurka diabła 
Wołka ● Spływy kajakowe ● Wiaty 
edukacyjne ● Miejsce imprez z okazji 
Dnia Dziecka.

23 Jezioro 
Swarzędzkie 
i dolina Cybiny  

Swarzędz, ul. Kosynierów 1
Gmina Swarzędz
www.swarzedz.pl

W przyrodę nad wodę: trasa spacerowa 
wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego i  rzeki 
Cybiny

● Pieszo-rowerowa trasa wokół jeziora 
i wzdłuż Cybiny ● Oznakowana trasa 
biegowa, wykorzystywana podczas so-
botnich biegów parkrun Jezioro Swarzędz-
kie ● Ścieżka edukacyjna ● Punkt 
widokowy na rozlewiska w  dolinie Cy-
biny ● Skatepark i plac zabaw nad je-
ziorem ● Wypożyczalnia sprzętu wod-
nego ● Miejsca ogniskowe i pikniko-
we ● Tablica z legendą o złotym tronie.

http://www.swarzedz.pl


39

24 Pałac Jankowice 
 
 

Jankowice, ul. Ogrodowa 2
tel. 61 101 04 00
Gmina Tarnowo Podgórne
www.palacjankowice.pl

Sekrety i tajemnice Pałacu Jankowice: 
efektowny pałac w  zadbanym parku 
z historią miłosną w tle

● Dawniej – dom arystokratycznej pary 
polsko-szwedzkiej, dziś miejsce koncer-
tów, spotkań i  wystaw ● Zabytkowy 
park z  licznymi alejkami spacerowy-
mi ● Ścieżka dendrologiczna ● Staw 
z czterema wyspami, w tym Wyspą Miłości, 
na której wiosną kwitnie pięć tysięcy kro-
kusów ● Audioprzewodnik, zwiedzanie 
z questem ● Niski park linowy, plac za-
baw, kawiarnia.

Rozwiąż rebus 
i poznaj nazwę jednego 
z poznańskich jezior.
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Atrakcje  
nietuzinkowe

A  oto parę unikalnych i  nie-
codziennych atrakcji, które 
uatrakcyjnią pobyt dzie-
ci z  rodzicami w  Poznaniu 
i okolicach.

1 Rogalowe  
Muzeum Poznania 
 

Stary Rynek 41/2  
(wejście od ul. Klasztornej)
tel. 690 077 800
www.rogalowemuzeum.pl

Królestwo poznańskich przysmaków: 
żywe centrum tradycji rogali święto-
marcińskich

● Nauka wyrabiania rogali świętomar-
cińskich z  aktywnym udziałem odwie-
dzających przebranych w kucharskie stro-
je ● Opowieści pełne humoru z elemen-
tami gwary poznańskiej ● Animowana 
Rogalowa Historia Poznania ● Legenda 
o poznańskich koziołkach wraz z ich ob-
serwacją wprost z okien muzeum ● Za-
bytkowa kamienica z renesansowymi wnę-
trzami ● Degustacja rogali.

http://www.rogalowemuzeum.pl
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2 Poznańskie 
Muzeum Pyry 
 

ul. Wroniecka 18 (wejście od ul. Mokrej)
tel. 609 121 611
www.muzeumpyry.pl

W krainie podziemnej pomarańczy: po-
dróż w czasie i przestrzeni z ziemniaka-
mi (pyrami) w tle

● Wystawa-podróż od czasów wypraw 
konkwistadorów do Peru – ojczyzny 
pyr, przez dwór Jana III Sobieskiego aż 
po powstanie wielkopolskie ● Prze-
wodnik snujący opowieści o  historii 
ziemniaków – z humorem i poznańską 
gwarą ● Zadania dla zwiedzających: 
wykopki, pranie, krochmalenie i maglo-
wanie ubrań ● Bar Pod Pyrą: prezenta-
cja potraw z ziemniaków ● Przyprawia-
nie i pieczenie pyr ● Okolicznościowe 
wydarzenia tematyczne.

3 Muzeum  
Czekolady 
 

ul. Wrocławska 12
tel. 502 452 177
www.muzeumczekolady.edu.pl

Atrakcja pełna słodyczy: opowieści o ka-
kao i jego drodze do Europy oraz warsz-
taty produkcji czekolady

● Film o powstawaniu czekolady – od 
kakaowca do tabliczki ● Wystawa opa-
kowań i przedmiotów związanych z hi-
storią czekolady ● Prezentacja wyrobu 
pralin wraz z degustacją ● Tworzenie 
własnej tabliczki czekolady w stroju de-
seranta ● Degustacja ziaren kakaowca 
i różnych rodzajów czekolady ● Sklep 
ze słodkimi pamiątkami.

http://www.muzeumpyry.pl
http://www.muzeumczekolady.edu.pl
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4 Symulator lotów 
GearUP! 
 

ul. Kwiatowa 2
tel. 518 395 484
www.gearup.aero

Przejmij stery: najbardziej odlotowa 
atrakcja w Poznaniu.

● Jedyny w Polsce pełnowymiarowy sy-
mulator Boeinga 737 ● Wierna replika 
prawdziwego kokpitu samolotu ● Na-
uka latania z wielu lotnisk od Poznania po 
Gibraltar ● Zróżnicowane scenariusze: 
Zostań kapitanem, trudne sytuacje (np. 
lądowanie na rzece Hudson), awarie na 
pokładzie ● Symulator myśliwca F-18 
z goglami wirtualnej rzeczywistości i ru-
chomą platformą.

5 Fotoplastykon 
Poznański 
 

ul. Ratajczaka 44  
(przy Centrum Informacji Kulturalnej)
tel. 61 854 07 52
www.wm.poznan.pl

Magia starej fotografii: trójwymiarowe 
zdjęcia oglądane przez okulary unika-
towego, stuletniego automatu

● Jeden z  kilku wciąż działających fo-
toplastykonów w Polsce ● 15-minuto-
we pokazy prezentujące 48 stereofoto-
grafii ● Cykliczne wystawy przenoszą-
ce widzów do minionych czasów.

http://www.gearup.aero
http://www.wm.poznan.pl
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6 Niewidzialna Ulica 
 
 

ul. Matejki 53
tel. 512 855 427
www.niewidzialnaulica.pl

Poszerz horyzonty zmysłów: poznańska 
wystawa w ciemności

● Interaktywna ekspozycja w ciemności, 
po której oprowadzają osoby niewido-
me lub słabowidzące ● Niespodzianki 
i zadania do wykonania ● Prezentacja 
urządzeń i gadżetów, które ułatwiają ży-
cie osobom z niepełnosprawnością wzro-
ku ● Opowieści wprowadzające w świat 
niewidomych. 

7 Stadion Poznań 
 
 

ul. Bułgarska 17
tel. 61 886 30 16, 660 423 851
www.stadionpoznan.pl

Arena futbolowych emocji: stadion 
miejski i siedziba Lecha Poznań

● Arena UEFA Euro 2012, meczów re-
prezentacji, pucharów i polskiej Ekstra-
klasy ● Zwiedzanie z przewodnikiem: 
murawa, ławka rezerwowych, trybuna pra-
sowa, loża prezydencka ● Ekskluzywne 
zwiedzanie z dodatkowymi atrakcjami, za-
kończone obiadem ● Przed stadionem 
stoi najcięższy polski parowóz towarowy – 
symbol kolejowych tradycji Lecha, czyli Po-
znańskiej Lokomotywy ● Na pamiątkę 
daty powstania klubu codziennie o 19:22 
z komina parowozu bucha dym.

http://www.niewidzialnaulica.pl
http://www.stadionpoznan.pl
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8 Poznańskie  
koziołki 
 

Stary Rynek 1 
(ruchome koziołki na ratuszu)/ 
pl. Kolegiacki (pomnik koziołków)
www.poznan.travel

Psotny symbol miasta: ruchome figury 
kozłów nad ratuszowym zegarem

● Codziennie w samo południe trykają 
się na pamiątkę najbardziej znanej po-
znańskiej legendy ● Pokazowi towa-
rzyszy hejnał grany na żywo ● Zdję-
cie z  pomnikiem koziołków na placu 
Kolegiackim to obowiązkowa pamiątka 
z miasta ● Koziołki z ratusza i placu na 
specjalne okazje są ubierane w okoliczno-
ściowe stroje.

9 DELI Park  
 
 

Trzebaw, ul. Poznańska 1
Gmina Stęszew
tel.  61 819 52 62, 797 999 000, 
797 992 720
www.delipark.pl

Dziecięca kraina marzeń: Park rozrywki 
i edukacji

● Podniebna Eko-Wioska: wiszące mosty 
wśród drzew ● Mini park linowy ● Mo-
dele owadów i  prehistorycznych zwie-
rząt ● Figury postaci z  bajek ● Mi-
niatury słynnych budowli ● Kolejka 
dziecięca ● Dmuchańce ● Kreatywna 
piaskownica i ukryte przejścia w paszczy 
krokodyla ● Mini zoo oraz Papugar-
nia ARA z  możliwością karmienia zwie-
rząt ● Gra terenowa ● Jesienią Święto 
Dyni, zimą Świąteczna Kraina.

http://www.poznan.travel
http://www.delipark.pl
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10 Mosińska Kolej 
Drezynowa  
 

Mosina, ul. Kołłątaja/Budzyńska 
(stacja początkowa)
Gmina Mosina
tel. 512 227 912
www.naszedrezyny.pl

Mobilna siłownia na torach: wycieczka 
drezynami do serca Wielkopolskiego 
Parku Narodowego

● Wycieczka malowniczą nieczynną linią 
kolejową do stacji Osowa Góra nad Jezio-
rem Budzyńskim ● Trzy drezyny rowe-
rowe 8-osobowe z daszkami chroniącymi 
przed słońcem i dwie 5-osobowe drezyny 
ręczne (tzw. kiwajki) ● Weekendowe 
kursy planowe ● Na zamówienie: prze-
jazdy w dni robocze,  kursy z ogniskiem.

11 Skansen 
Miniatur Szlaku 
Piastowskiego 

Pobiedziska, ul. Fabryczna 68
Gmina Pobiedziska
tel. 579 665 665
www.miniatury.pobiedziska.pl

Wielkopolska w pigułce: park miniatur 
najciekawszych obiektów regionu i Szla-
ku Piastowskiego

● Niemal 40 makiet obiektów historycz-
nych i interesujących fragmentów zabu-
dowy (m.in. pałac w Rogalinie, palatium 
na Ostrowie Lednickim, katedra w Gnieź-
nie, Stary Rynek w Poznaniu) ● Kolekcja 
rzeźb bóstw słowiańskich ● Piastowskie 
ruiny ukryte w piaskownicy archeologicz-
nej ● Zwiedzanie z  questem i  audio-
przewodnik ● Zdjęcia w rycerskiej zbroi.

http://www.naszedrezyny.pl
http://www.miniatury.pobiedziska.pl
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12 Makieta Borówiec  
 
 

Borówiec, ul. Uroczysko 1 
Gmina Kórnik
tel. 61 897 15 11, 720 869 777
www.borowiecmakieta.pl

Kolejowy zawrót głowy: pociągi w ru-
chu wśród miniaturowego krajobrazu 
w skali 1:87

● Makieta (ponad 450 m2) krajobrazów 
Europy i  mniejsza część z  polskimi ak-
centami ● Tryb nocny z efektownym 
oświetleniem ● Kilkanaście pociągów 
w ciągłym ruchu: przejazdy w tunelach, 
na mostach i estakadach ● Lotnisko: 
kołujące i latające(!) samoloty ● Zaska-
kujące detale: wypadek, gaszenie pożaru,  
zaprzęg Świętego Mikołaja ● Przyciski 
uruchamiające dodatkowe efekty ● Po-
szukiwanie złotego pociągu.

13 Statek spacerowy 
w Kórniku 
 

Kórnik, ul. Zamkowa 18 (Port Prowent)
Gmina Kórnik
tel. 502 721 675
www.statekkornik.com.pl

Rejsy po Jeziorze Kórnickim

● 40-minutowe rejsy na trasie z Portu Pro-
went (blisko Zamku w Kórniku) do Portu 
Błonie (ośrodek rekreacyjny, Tawerna pod 
Żaglami) i z powrotem ● Panorama mia-
sta Białej Damy widziana z wody ● Stat-
ki Santa Maria i Biała Dama ● Muzyka 
szantowa, opowieści o historii Kórnika.

http://www.borowiecmakieta.pl
http://www.statekkornik.com.pl
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1. Z dużym ekranem i filmami.
2. Miejsce do gry w piłkę.
3. Między lekcjami.
4. W nich dżem albo kiszone ogórki.

5. Przejście nad rzeką.
6. Jedna z dwóch równych części.
7. Na nosie u osoby, która słabo widzi.
8. Np. wróble, wrony lub sikorki.

Rozwiąż krzyżówkę  
i poznaj jeden z głównych symboli Poznania.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Z dziećmi  
aktywnie 

Dzieci potrzebują ruchu, 
a  ruch wymaga przestrzeni, 
która będzie bezpieczna, cie-
kawa i  różnorodna. Poznań 
i okolice mają bogatą ofertę 
rekreacyjno-rozrywkową, 
która z  pewnością spełnia 
wszystkie te wymagania.

1 Termy Maltańskie 
 
 

ul. Termalna 1
tel. 459 595 590
www.termymaltanskie.com.pl

Strefa wodnych szaleństw: nowoczesny 
aquapark nad Jeziorem Maltańskim 
z atrakcjami całorocznymi i sezonowymi

● Baseny sportowe i rekreacyjne ● Ca-
łoroczny basen zewnętrzny ● Basen 
z falą ● Brodzik dziecięcy i wodna kraina 
zabawy (armatki wodne, sikawki, tunele ze 
strumieniami wodnymi) ● Zjeżdżalnie – 
wewnętrzne i zewnętrzne, w tym rodzin-
na, pontonowa, dzika rzeka, turbo i ka-
mikaze ● Plaża zewnętrzna ● Plac 
zabaw i wodny plac zabaw ● Dmucha-
ny tor przeszkód ● „Erupcje” sztucz-
nego wulkanu z efektami dźwiękowymi 
i świetlnymi.

http://www.termymaltanskie.com.pl
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2 Baseny letnie 
„Chwiałka” 
 

ul. Spychalskiego 34
tel. 61 833 05 11 w. 395
www.chwialka.poznan.pl

Strefa letnich kąpieli: kompleks trzech 
basenów otwartych czynny w okresie 
wakacyjnym 

● Basen duży (8 torów) z trybuną ● Ba-
sen średni (ze zjeżdżalnią) i  brodzik 
(z dwiema małymi zjeżdżalniami i elemen-
tami wodnego placu zabaw) ● Boiska 
do siatkówki plażowej ● Wypożyczal-
nia leżaków.

3 Jeziora Poznania 
 
 

Jeziora Rusałka, Strzeszyńskie, Kiekrz oraz 
Jezioro Maltańskie
www.poznan.travel

Cztery jeziora z wodnymi atrakcjami dla 
każdego

● Plaże i kąpieliska ● Wypożyczalnie 
sprzętu wodnego: kajaki, rowery wodne, 
SUP ● Przystań żeglarska, Flyboard – lo-
ty nad wodą w butach odrzutowych (Jezio-
ro Kierskie) ● Place zabaw ● Boiska 
do siatkówki plażowej ● Koncerty i festi-
wale ● Ścieżki spacerowe ● Miejsca 
na ognisko ● Szlak rowerowy łączący je-
ziora, prowadzący z centrum miasta przez 
malowniczy Park Sołacki wzdłuż zielonej 
doliny rzeki Bogdanki ● Wyciąg wake-
boardowy (Wake Park Malta).

http://www.chwialka.poznan.pl
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4 Poznań nad Wartą 
 
 

Dolina Warty w Poznaniu
www.poznan.travel

Rzeka Warta Poznania: plaże miejskie 
i inne atrakcje letnie nad wodą

● Plaża miejsca Rataje (okolice mostu Kró-
lowej Jadwigi, os. Piastowskie) ● Plaża 
miejska Wilda (ul. Piastowska, przy Ła-
zienkach Rzecznych) ● KontenerART  
(Stare Koryto Warty) – nadrzeczne cen-
trum kultury i  sztuki ● Ogród Szeląg 
(Park Szelągowski, ul. Ugory) – miejsce 
wydarzeń kulturalnych, wypożyczalnia ka-
jaków ● Stary Port Poznań (ul. Estkow-
skiego, przy moście Chrobrego) – wypo-
życzalnia motorówek i kajaków ● Bary 
plażowe ● Leżaki, hamaki, siatkówka 
plażowa, gra w bule ● Liczne imprezy 
plenerowe ● Tramwaj wodny.

5 Centrum  
Sportowo-
Rekreacyjne  
Malta Ski

ul. Wiankowa 2
tel. 501 355 153
www.maltaski.pl

Centrum dobrych wrażeń: kompleks 
rekreacyjny nad Jeziorem Maltańskim 
z atrakcjami na cały rok

● Całoroczny sztuczny stok narciarski 
(150 m) ● Wypożyczalnia nart, butów 
i desek snowboardowych ● Letni tor 
saneczkowy (560 m) ● Całoroczna 
kolejka górska Adrenaline (500 m, dwu-
osobowe wagoniki) ● Szkoła Małego 
Kierowcy – unikatowy tor do nauki jaz-
dy ze znakami drogowymi i  sygnaliza-
cją świetlną ● Łańcuchowa karuzela 
wenecka ● Mini golf ● Place za-
baw ● Ogród Czasu – kompleks zega-
rów słonecznych.

http://www.maltaski.pl
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6 Pyrland Park 
Linowy 
 

ul. Baraniaka / Chartowo  
(Malta)
tel. 660 048 901
www.pyrlandpark.pl

Zastrzyk adrenaliny: park linowy w lesie 
nad Jeziorem Maltańskim

● Trzy trasy linowe: wysoka, średnia i tra-
sa niska (dla początkujących) ● Trasa 
dziecięca (dla najmłodszych) z siatkami 
asekuracyjnymi i  nielimitowaną liczbą 
przejść ● Tyrolka wysoka i  niska (od 
6. roku życia) ● Trasa zjazdowa: 18 od-
cinków o łącznej długości prawie 600 m, 
prędkości do 40 km/h ● Miejsce pikni-
kowe.

7 Blok Line 
 
 

ul. Bolesława Krzywoustego 72
tel. 795 044 344
www.blokline.pl

Największa ściana wspinaczkowa w Po-
znaniu

● Ściana o  powierzchni 1000 m2, po-
kryta tysiącami chwytów ● Wspinacz-
ka z  asekuracją na wysokich i  niskich 
ściankach ● Boulderownie dla dzieci 
i mini plac zabaw ● Kolorowe ścianki 
wspinaczkowe Fun Wall ● Szkolenia ze 
wspinaczki i  asekuracji ● Wspinaczka 
z instruktorem ● Urządzenia autoase-
kuracyjne, które umożliwiają samodziel-
ne wspinanie.

http://www.pyrlandpark.pl
http://www.blokline.pl
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8 Climbing Spot 
Centrum 
Wspinaczkowe 

ul. Pułaskiego 30  
(Hala AZS – wjazd od ul. Przepadek)
tel. 61 250 24 80
www.climbingspot.pl

Nowoczesny kompleks ścian wspinacz-
kowych

● Pierwsza profesjonalna ściana do 
wspinaczki w Poznaniu ● Dwuczęścio-
wa boulderownia ● Ścianka dla dzie-
ci ● Ściana z  liną ● Specjalny pro-
gram zajęć dla dzieci (gry i zabawy z nauką 
technik wspinaczkowych).

9 Jump Arena 
 
 

ul. Bolesława Krzywoustego 68  
(Jump Arena Rataje)
tel. 535 932 374
ul. Smoluchowskiego 11a  
(Jump Arena Grunwald)
tel. 731 020 101
www.jumparena.pl

Poznańskie bliźniacze parki trampolin

● Strefa trampolin ● Kosze do wsa-
dów ● Ścieżka akrobatyczna ● Basen 
z belką do walk gladiatorskich oraz slackli-
nem ● Ekstremalny tor przeszkód ● Li-
na do wspinaczki z asekuracją ● Skośne 
trampoliny ● Dmuchańce ● Ścianka 
wspinaczkowa ● Restauracja.

http://www.climbingspot.pl
http://www.jumparena.pl
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10 Stacja Grawitacja 
 
 

al. Solidarności 47 (Galeria Pestka) 
tel. 607 136 666
www.stacjagrawitacja.pl/poznan

Więcej niż trampoliny: Największy park 
trampolin i rozrywki w Polsce

● 5500 m2 pełnych niezwykłych atrak-
cji ● Dwupoziomowy, całoroczny park 
linowy ● Jedyne w Polsce gry kompu-
terowe na trampolinach ● Ogromne 
poduchy do wykonywania powietrznych 
ewolucji ● Strefa lotów: skoki z wieży 
● Boiska do siatkówki i  koszykówki 
na trampolinach ●  Bubble Foot - 
 ball ● Gladiator ● Tor przeszkód ninja  
● Kawiarnia.

11 FlyPark Poznań 
 
 

ul. Szwajcarska 14 (Centrum Handlowe M1) 
tel. 577 666 025
www.fly-park.eu/poznan

Wyskocz polatać! Park trampolin pełen 
atrakcji

● Strefa trampolin ● Ścianka wspinacz-
kowa nad basenem z gąbek ● Skoki na 
linie ● Rodeo, eliminator ● Zjeżdżal-
nia z pontonami ● Ninja park ● Wal-
ka na piankowe miecze ● Kosz do wsa-
dów ● Boisko do piłki nożnej ● Nie-
dzielne Poranki Malucha.

http://www.stacjagrawitacja.pl/poznan
http://www.fly-park.eu/poznan
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12 Wrotkarnia 
Wywrotka Poznań 
 

ul. Bolesława Krzywoustego 72 
tel. 789 048 789, 789 074 187
www.wrotkarnia-wywrotka.pl

Wrotkowe szaleństwo

● Sala o powierzchni ponad 350 m2 ● Po-
nad 150 par wrotek w  22 rozmia-
rach ● 90 minut dobrej zabawy ● Na-
uka jazdy na wrotkach, nauka tań-
ca ● Jazda figurowa dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych ● Silent disco na wrotkach.

13 Lodowisko  
„Malta” 
 

ul. Jana Pawła II 5
tel. 502 859 940
www.malta.poznan.pl

Kryte sezonowe lodowisko nad Jezio-
rem Maltańskim

● Wypożyczalnia łyżew w  rozmiarach 
od 25 do 47 (łyżwy hokejowe i  figuro-
we) ● Punkt ostrzenia łyżew ● Cho-
dziki do nauki jazdy w kształcie foki lub 
pingwina ●  Nauka jazdy ●  Szat-
nia ●  Muzyka i  podświetlana ta-
fla ● Imprezy na lodzie w  piątkowe 
i sobotnie wieczory.

http://www.wrotkarnia-wywrotka.pl
http://www.malta.poznan.pl
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14 Lodowisko 
„Chwiałka” 
 

ul. O. M. Żelazka 1
tel. 61 831 67 16
www.chwialka.poznan.pl/lodowisko

Kryte sezonowe lodowisko z pełnowy-
miarowym boiskiem do gry w hokeja 
na lodzie

● Powierzchnia 1800 m² ● Czynne 
przez większą część roku ● Wypoży-
czalnia łyżew ● Nauka jazdy ● Cho-
dziki do nauki jazdy ● Szatnia ● Try-
buny dla widzów.

15 Lodowisko  
Ligawa 
 

ul. Bułgarska 17
tel. 735 739 529
www.ligawa.pl

Po poznańsku ślizgawka: kryte sezono-
we lodowisko przy Stadionie Poznań

● Powierzchnia 800 m² ● Wypoży-
czalnia łyżew ● Ogrzewane szatnie 
z zamykanymi szafkami ● Nauka jazdy, 
● Chodziki (pingwinki) do nauki jazdy.

http://www.chwialka.poznan.pl/lodowisko
http://www.ligawa.pl
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16 Wielka Spluwa 
 
 

ul. Podgórze 28 (arena podziemna), 
Bogucin, ul. Grzybowa (arena otwarta) 
tel. 663 490 655
www.wielkaspluwa.pl

Zespół pól paintballa laserowego

● Podziemna arena laser tag w Pozna-
niu ● Leśna arena laser tag w  Bo-
gucinie ● Gry na wyłączność ● Gry 
otwarte w różnych wariantach: np. gry 
familijne (dzieci grają z rodzicami, wuj-
kami), gry dziecięce, gry młodzieżo-
we ● Wypożyczalnia mundurów.

17 Tarnowskie Termy  
 
 

Tarnowo Podgórne,  
ul. Nowa 54
Gmina Tarnowo Podgórne
tel.  61 625 90 64
www.tarnowskie-termy.pl

Wodna przygoda wśród lawendy: no-
woczesny aquapark z wodą ze źródeł 
termalnych

●  Strefa rekreacyjna, strefa sporto-
wa ●  Całoroczny basen zewnętrz-
ny z  ciepłą wodą termalną ● Bro-
dzik ● Zjeżdżalnie (w tym zjeżdżalnia 
multimedialna) ● Figury egzotycznych 
zwierząt rozmieszczone po całym obiek-
cie ● Plaża zewnętrzna z  placem za-
baw, tężnią solną i boiskiem do siatkówki 
plażowej, otoczona lawendowym polem.

http://www.wielkaspluwa.pl
http://www.tarnowskie-termy.pl
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18 Kórnickie Centrum 
Rekreacji i Sportu 
„Oaza”  

Kórnik, ul. I. Krasickiego 1 (pływalnia),  
ul. Leśna 6 (plaża)
Gmina Kórnik
tel. 61 649 88 75, 668 568 266
www.oaza.kornik.pl

Nowoczesna pływalnia i plaża nad Jezio-
rem Kórnickim

● Basen sportowy ● Basen rekreacyj-
ny ● Brodzik ze zjeżdżalnią ● Zjeż-
dżalnia ● Rwąca rzeka ● Strefa dzie-
cięca ● Strzeżone kąpielisko OAZA 
Błonie ● Kemping ● Wiaty ognisko - 
we ● Restauracja ● Boiska ● Wy-
ciąg wakeboardowy (Wake Park Kór-
nik) ●  Promenada i  ścieżka zdro-
wia ● Cykliczne biegi parkrun Jezioro 
Kórnickie ● Wakacyjne koncerty i im-
prezy taneczne.

19 Park Wodny 
„Octopus”  
 

Suchy Las, ul. Szkolna 18
Gmina Suchy Las 
tel. 61 892 62 70
https://octopus.suchylas.pl

Nowoczesny kompleks wodno-rekre-
acyjny

● Basen sportowy ● Basen rekreacyjny 
z atrakcjami (m. in. leżanki powietrzne, 
gejzer) ● Brodzik ● Zjeżdżalnia ze-
wnętrzna i familijna ● Bowling ● Re-
stauracja.

http://www.oaza.kornik.pl
https://octopus.suchylas.pl
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20 Swarzędzkie 
Centrum Rekreacji 
i Sportu  

Swarzędz, ul. Kosynierów 1
Gmina Swarzędz
tel. 61 650 95 20
www.scsir.swarzedz.pl

Ciepło-zimno: pływalnia Wodny Raj z lo-
dowiskiem

●  Basen sportowy ●  Basen rekre-
acyjny ze sztuczną rzeką i kaskadą wod-
ną ● Brodzik z  dziecięcą zjeżdżalnią 
● Bow  l ing ● Zjeżdżalnie multimedial-
ne ● Kawiarenka ● Kryte sezonowe 
lodowisko z chodzikami do nauki jazdy 
na łyżwach.

21 Centrum Rekreacji 
Oborniki 
 

Oborniki, ul. Czarnkowska 84
Gmina Oborniki
tel. 61 297 40 83, 887 149 999
www.centrumrekreacjioborniki.pl

Pływalnia w lesie nad rzeką Wełną

● Basen sportowy ● Basen rekreacyj-
ny ● Grota solna ● Boisko do squa-
sha ● Brodzik ● Zjeżdżalnia multi-
medialna ● Bowling ● Lodziarnia.

http://www.scsir.swarzedz.pl
http://www.centrumrekreacjioborniki.pl
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22 Śremski Sport 
 
 

Śrem, ul. Staszica 1a
Gmina Śrem
tel. 61 222 86 80
www.sremskisport.pl

Atrakcyjne centrum rekreacji na zimę 
i lato

● Basen sportowy ● Mały basen do 
nauki pływania ● Brodzik, a w nim za-
mek z atrakcjami: zjeżdżalniami, kurtyną 
wodną, armatkami wodnymi, młynkiem 
i wiadrami przelewowymi ● Zjeżdżal-
nia ● Bowling ● Boisko do squasha 
● Kryte lodowisko z chodzikami do na-
uki jazdy na łyżwach ● Wypożyczalnia  
łyżew.

23 Centrum Rozwoju 
Kultury Fizycznej 
AKWEN 

Koziegłowy, ul. Piłsudskiego 3 (pływalnia), 
Czerwonak, ul. Portowa 1 (przystań)
Gmina Czerwonak
tel. 61 415 19 13
www.akwenczerwonak.pl

Pływalnia z atrakcjami i przystanie nad 
Wartą

● Basen sportowy ● Basen rekreacyj-
ny ● Basen do nauki pływania ● Zjeż-
dżalnia multimedialna ● Brodzik ze 
zjeżdżalnią ● Wakacyjny wodny plac za-
baw ● W pobliżu: mural z ptakami Pusz-
czy Zielonki ● Przystań AKWEN Marina: 
wypożyczalnia kajaków, spływy po Warcie, 
tramwaj wodny, pole namiotowe, chata 
grillowa ● Przystań Owińska.

http://www.sremskisport.pl
http://www.akwenczerwonak.pl
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24 AKWEN Tropicana 
w Owińskach 
 

Owińska, ul. Plażowa 1
Gmina Czerwonak
tel. 61 666 13 49
www.akwenczerwonak.pl/akwentropicana

Kąpielisko w  egzotycznym klimacie: 
plaża nad jednym ze sztucznych zbior-
ników malowniczych Czerwonackich 
Mazur 

● Strzeżone kąpielisko ● Figury czer-
wonaków (flamingów), sztuczne palmy 
i  trzcinowe daszki ● Wypożyczalnia 
sprzętu wodnego ● Boiska do siat-
kówki plażowej ● Plac zabaw ● Po 
sąsiedzku Wakespot: wyciąg do wake-
boardu i  sauna ● W pobliżu: Zielony 
Labirynt z  przyrodniczymi zadaniami, 
ścieżki spacerowe nad wodą po przesmy-
kach i półwyspach.

25 Owocowa Plaża 
w Zborowie 
 

Zborowo, ul. Plażowa 2
Gmina Dopiewo
www.owocowaplaza.pl

Po owocach ich poznacie: plaża nad Je-
ziorem Niepruszewskim z gigantyczny-
mi rzeźbami owoców

● Strzeżone kąpielisko ● Stoły i siedzi-
ska w formie rzeźb owoców: arbuza, ba-
nana, cytryny i jabłka ● Przystań i wy-
pożyczalnia sprzętu wodnego ● Boiska 
do siatkówki plażowej ●  Plac za-
baw ● Ścieżka edukacyjna ● Pole bi-
wakowe ● Miejsce ogniskowe ● Pro-
menada dla wózków dziecięcych i osób 
z niepełnosprawnością ruchową ● Wa-
kacyjne koncerty i kino plenerowe.

http://www.akwenczerwonak.pl/akwentropicana
http://www.owocowaplaza.pl
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26 Plaża Miejska 
w Śremie  
 

Śrem, ul. Jeziorna
Gmina Śrem
www.srem.pl

Plaża pełna atrakcji nad Jeziorem Grzy-
misławskim

● Strzeżone kąpielisko ● Siłownia 
zewnętrzna ●  Boiska (badminton, 
siatkówka, boule) ● Plac zabaw i zjeż-
dżalnie wodne ●  Wypoż yczalnia 
sprzętu wodnego ● Dwa wyciągi do 
wakeboardu, sauna (WakePlace) ● Ka-
wiarnia ● Letnie koncerty i imprezy ta-
neczne.

27 Plaża 
w Potrzanowie 
 
 

Potrzanowo, ul. Plażowa
Gmina Skoki
www.gmina-skoki.pl

Kameralna plaża nad jeziorem Włókna

● Boisko do ministreetballu ● Miej-
sce do gry w koszykówkę i tenisa stoło-
wego ● Ścieżka edukacyjna z mode-
lem ryby ● Wypożyczalnia kajaków 
i  rowerów wodnych ● Pole biwako-
we ● Platforma widokowa ● Trasa 
kajakowa przez 6 jezior.

http://www.srem.pl
http://www.gmina-skoki.pl
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28 Plaża miejska 
w Pobiedziskach 
 

Pobiedziska, ul. Kiszkowska
Gmina Pobiedziska
www.osir.pobiedziska.pl

Plaża z wieloma atrakcjami nad jezio-
rem Biezdruchowo

● Plaża i kąpielisko ● Efektowny pół-
kolisty pomost rekreacyjny z  zadaszo-
nym miejscem odpoczynku ● Boiska 
sportowe ● Plac zabaw ● Wyciąg 
do wakeboardu (Kuwaka Wake) ● Wy-
pożyczalnie sprzętu wodnego (kajaki, 
rowery wodne, SUP) ● Początek Szlaku 
Kajakowego Puszczy Zielonki.

29 Cascader Park 
Linowy Kobylnica  
 

Kobylnica, ul. Poznańska 44
Gmina Swarzędz
tel. 514 927 087
www.cascaderpark.pl

Przygoda wśród drzew: największy park 
linowy w Wielkopolsce

● Cztery trasy linowe o różnym stopniu 
trudności z przeszkodami na wysokości 
od 1,5 do 15 m ● Dwa zjazdy tyrolskie 
(łącznie ponad 700 m) ● Dla dzieci od 
6. roku życia ● Impreza Nocne przejścia 
– park linowy nocą.

http://www.osir.pobiedziska.pl
http://www.cascaderpark.pl
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30 Park Linowy 
Adrenalina 
Oborniki 

Oborniki, ul. Łopatyńskiego
Gmina Oborniki
tel. 604 711 209
www.parklinowy-oborniki.pl

Na linie przez rzekę: park linowy nad 
Wełną w Puszczy Noteckiej

● Dwie trasy linowe z  ciągłą asekura-
cją ● Zjazd tyrolką nad rzeką Wełną 
● Mini park linowy ● Spływy kaja-
kowe po Wełnie ● Pole paintballowe 
● Ścianka wspinaczkowa ● Dmuchany 
zamek ● Strzelnica (łuk, marker paint-
ballowy, wiatrówka).

31 Nadrzewna Osada 
– historyczny  
park linowy 

Murowana Goślina, ul. Chabrowa  
(przy Parku Dzieje)
Gmina Murowana Goślina
tel. 604 071 488
www.nadrzewnaosada.pl

Trasa linowa w historycznym klimacie 
przy Parku Dzieje

● Bezpieczna trasa linowa z ciągłą ase-
kuracją ● Wóz drabiniasty i 16 innych 
przeszkód na wysokości 2-4 m ● Dwa 
30-metrowe zjazdy linowe ● Dla dzieci 
od 7. roku życia.

http://www.parklinowy-oborniki.pl
http://www.nadrzewnaosada.pl
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32 Rezon 
 
 

Plewiska, ul. Kolejowa 23
Gmina Komorniki
tel. 880 984 886
www.rezon-poznan.pl

Klub squasha i  ściana wspinaczkowa 
z  największym dachem w  Poznaniu 
i okolicy

● Ścianka wspinaczkowa ze słupem i gro-
tą do boulderingu ● Fun&Climb – stre-
fa wspinaczkowa dla dzieci (kilkanaście 
dróg) z muralem przedstawiającym pod-
morskie eksploracje ● Zjazd tyrolką  
● 5 kortów do squasha.

33 Jump Space –  
park trampolin 
 

Śrem, ul. Gostyńska 51
Gmina Śrem
tel. 507 504 702
www.jumpspace.pl

Rozbudowany park trampolin razem 
z  restauracją, oferującą pizzę z  pieca 
opalanego drewnem

●  Strefa trampolin ●  Ninja park,  
● Ścianka wspinaczkowa ● Gladiator 
(starcie wojowników) ● Arena dodge-
ball (zbijak) ●  Ślizgawka ●  Ko-
szykówka ● Parkour ● Małpi gaj  
● Trampoliny olimpijskie ● Ściana 
trampolinowa ● Pizzeria.

http://www.rezon-poznan.pl
http://www.jumpspace.pl
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34 Dystrykt Laser Tag 
 
 

Śrem, ul. Staszica 4
Gmina Śrem
tel. 729 993 283
www.dystrykt.lt

Śremska arena paintballa laserowego 

● Laser tag (paintball laserowy) w indu-
strialnej scenerii ● Ognisko ● Gra 
miejska poprzedzająca sesję laser tag  
● Turnieje.

35 Traperska Osada 
w Bolechówku 
 

Bolechówko, ul. Lipowa 50A
Gmina Czerwonak
tel. 693 160 293
www.traperska-osada.pl

Dziki Zachód Puszczy Zielonki: agrotu-
rystyka w kowbojskim klimacie

● Przejażdżki zaprzęgiem psów husky 
(saniami lub wózkiem) ● Jazda konna, 
mini zoo ● Ognisko w chacie trapera 
● Plac zabaw i tor przeszkód.

http://www.dystrykt.lt
http://www.traperska-osada.pl
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36 E1 Gokart Poznań 
 
 

Skórzewo, ul. Cisowa 6
Gmina Dopiewo
tel. 607 111 125
www.poznan.e1gokart.pl

Najnowocześniejszy tor kartingowy 
w Polsce

● Przejażdżki gokartem po szybkim 
i  technicznym, dwupoziomowym, ha-
lowym torze z możliwością wyjazdu na 
zewnątrz (długość: 600 m) ● Gokarty 
standardowe, juniorskie i dwuosobowe 
(dla dziecka z opiekunem) ● Kawiarnia.

Połącz nazwy  
poznańskich atrakcji.

TERMY  POZNAŃ

OSTRÓW  RYNEK

STARY  POZNANIA

ZAMEK  ZOO

BRAMA  TUMSKI

STADION  CESARSKI

NOWE MALTAŃSKIE

http://www.poznan.e1gokart.pl
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Pokoloruj obrazek zgodnie z kolorami, 
jakie znajdziesz przy cyferkach.
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Połącz nazwy  
poznańskich atrakcji.
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Dzieje się!

Przez cały rok w  Poznaniu 
i  okolicy nie brakuje wyda-
rzeń atrakcyjnych dla mło-
dych odbiorców.

1 Teatr Wielki  
(Opera) 
 

ul. Fredry 9
tel. 61 65 90 200
www.opera.poznan.pl

Teatr z ponadstuletnią tradycją

● Baletowe inscenizacje znanych ba-
jek ● Koncerty kolęd ● Wycieczki 
edukacyjne: okazja, by stanąć na scenie, 
zobaczyć sale prób i garderoby artystów, 
zajrzeć do rekwizytorni i… suflera ● Ma-
ła Orkiestra Wielkiego Teatru i koncerty 
familijne – muzycy, którzy nie boją się 
dzieci ● Warsztaty dla rodzin.

http://www.opera.poznan.pl
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2 Teatr Muzyczny 
 
 

ul. Niezłomnych 1e 
tel. 61 852 29 27
www.teatr-muzyczny.poznan.pl

Muzyczna uczta: teatralna scena tętnią-
ca dźwiękiem

● W teatrze prezentowane są insceniza-
cje bajek, musicale i koncerty dla dzie-
ci ● Szeroki repertuar: od klasycznej 
operetki poprzez koncerty, wieczory mu-
zyczno-poetyckie, spektakle edukacyjne, 
przedstawienia dla dzieci i młodzieży po 
musicale ● Od spektakli autorskich po 
broadwayowskie hity.

3 Teatr Animacji 
 
 

ul. Św. Marcin 80/82
tel. 518 615 556, 518 615 602
www.teatranimacji.pl

Kukły i marionetki w akcji: teatr lalek 
w dawnym zamku cesarskim

● Spektakle lalkowe dla dzieci (i nie 
tylko) prezentujące klasykę baśniową 
i sztukę współczesną ● Galeria Lalek – 
kukły, pacynki, marionetki i inne rodzaje 
lalek ● Spektakle połączone ze space-
rem po zakamarkach teatru ● Festiwal 
Najmłodszych – festiwal sztuki dla dzieci 
od 0 do 5 lat.

http://www.teatr-muzyczny.poznan.pl
http://www.teatranimacji.pl
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4 Teatr Atofri 
 
 

tel. 601 378 158, 605 318 716
www.teatratofri.pl

Teatr najmłodszych: pełna wrażeń po-
dróż z muzyką

● Przedstawienia dla najmłodszych (dzie-
ci 1-5 lat) ● Spotkania z  teatrem po-
przez muzykę na żywo, ruch i plastykę ●  
Po zakończonym spektaklu wspólna za-
bawa dzieci z aktorami ● Występy na 
różnych scenach: Centrum Kultury Zamek 
(Scena Nowa), Centrum Sztuki Dziecka 
i Teatru Łejery (Scena Wspólna), Muzeum 
Archeologiczne, Polski Teatr Tańca.

5 Teatr Cortiqué 
 
 

ul. Petera Mansfelda 4 (wejście A)
tel. 573 316 736
www.cortique.pl

Broadway w sercu Poznania: teatr tańca, 
w którym aktorami są uczniowie Szkoły 
Baletowej Anny Niedźwiedź

● Dla dzieci i całej rodziny ● Piękno 
tańca, śpiewu, akrobatyki i sztuki cyrko-
wej podczas niezwykłych, dynamicznych 
spektakli ● Autorski repertuar: koncer-
ty i przedstawienia teatralne ● Dzieci 
i  młodzież występują obok zawodo-
wych artystów, twórców i  choreogra-
fów ● Jedyna w  Polsce scena, którą 
można oglądać z trzech stron – artyści na 
wyciągnięcie ręki.

http://www.teatratofri.pl
http://www.cortique.pl
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6 Wydarzenia na 
Międzynarodowych 
Targach 
Poznańskich

www.mtp.pl

Wydarzenia atrakcyjne dla dzieci i mło-
dzieży – m.in.: Festiwal Fantastyki Pyrkon 
– czerwiec, Poznań Game Arena, Targi 
Hobby – październik, Exotic Fest.

8 Festiwal Ethno Port 
– czerwiec 
 

www.ethnoport.pl

Weekendowe święto miłośników muzyki 
określanej jako folkowa lub etniczna – 
jeden z 25 największych festiwali tego 
typu na świecie.

7 Noc Muzeów – maj 
 
 

www.nocmuzeow.poznan.pl

Święto muzeów – dzień, w którym muzea 
są otwarte dłużej i przygotowują dla swo-
ich gości specjalne atrakcje. 

9 Jarmark 
Świętojański – 
czerwiec 

www.jarmarkswietojanski.poznan.pl

Najstarszy z  poznańskich jarmarków. 
Przez nieco ponad dwa tygodnie tworzą 
go wystawcy handlujący w drewnianych 
domkach oraz występy artystyczne.

http://www.ethnoport.pl
http://www.jarmarkswietojanski.poznan.pl
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10 Malta Festival 
Poznań – czerwiec 
 

www.malta-festival.pl

Jeden z najważniejszych festiwali teatral-
nych w Europie, obejmujący m.in. teatr, 
muzykę, taniec, film i sztuki wizualne.

12 Dni Twierdzy 
Poznań – sierpień 
 

www.dnitwierdzypoznan.pl

Święto miłośników fortyfikacji: poznań-
skie umocnienia od wałów grodu Miesz-
ka, przez XIX-wieczną twierdzę fortową po 
schrony z okresu zimnej wojny.

11 Animator 
Międzynarodowy 
Festiwal Filmów 
Animowanych – lipiec

www.animator-festival.com

Największy festiwal animacji w  Polsce, 
prezentujący filmy z całego świata, w tym 
retrospektywy, premiery, filmy z muzyką 
na żywo i dzieła pionierów animacji.

13 Ale Kino!  
Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Młodego  
Widza – październik

www.alekino.com

Jeden z  największych festiwali filmowych 
dla dzieci i młodzieży w Europie. Spotkanie 
z filmami z całego świata.

http://www.malta-festival.pl
http://www.dnitwierdzypoznan.pl
http://www.animator-festival.com
http://www.alekino.com
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14 Imieniny Ulicy 
Święty Marcin – 
11 listopada 

www.ckzamek.pl

Efektowna impreza uliczna z  barwnym 
korowodem i występami artystycznymi. 
Przysmakiem dnia jest tradycyjny poznań-
ski smakołyk – rogale świętomarcińskie.

16 Poznań  
Ice Festival – 
grudzień 

www.icefestival.pl

Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lo-
dowej, przyciągający do Poznania naj-
lepszych rzeźbiarzy lodowych z  całe-
go świata.

15 Jarmark Świąteczny 
Betlejem 
Poznańskie – 
listopad-grudzień

www.betlejempoznanskie.pl

Organizowany w kilku lokalizacjach jar-
mark bożonarodzeniowy z licznymi kon-
certami, straganami z jedzeniem, pamiąt-
kami i przejażdżkami na ogromnej karuzeli.

17 Szopka w kościele 
franciszkanów – 
zima 

www.poznan.travel

Jedna z największych szopek bożonaro-
dzeniowych w Europie z ruchomymi fi-
gurami, budowana corocznie w kościele 
przy placu Bernardyńskim w Poznaniu.

http://www.ckzamek.pl
http://www.betlejempoznanskie.pl
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18 Wydarzenia w Muzeum 
Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie

www.muzeum-szreniawa.pl

Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, 
Festyn Zielonoświątkowy, Z wiejskiego sto-
łu, Przeszłość-przyszłości, Jesień w domu 
i zagrodzie. Retro show, Poznańska pyra.

20 Widowisko  
Orzeł i Krzyż 
w Parku Dzieje –  
czerwiec-lipiec

www.parkdzieje.pl

Największe nocne historyczne widowisko 
plenerowe w Polsce – porywający spek-
takl z udziałem kilkuset aktorów,  z na-
strojową muzyką i efektami specjalnymi.

19 Uliczny Festiwal 
Osobliwości 
w Szamotułach – 
czerwiec

www.ufofestiwal.pl

Międzynarodowa impreza artystów uli-
cy, której przewodnim motywem są ży-
we rzeźby.

21 Świąteczna Kraina 
w DELI Parku – 
zima 

www.delipark.pl

Zimowa odsłona DELI Parku z dekoracja-
mi z trzech milionów(!) światełek i boga-
tym programem atrakcji bożonarodzenio-
wych i nie tylko.

http://www.muzeum-szreniawa.pl
http://www.parkdzieje.pl
http://www.ufofestiwal.pl
http://www.delipark.pl
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Połącz punkty i odkryj przysmak,  
którym poznaniacy zajadają się podczas  
Dnia Świętego Marcina – 11 listopada.
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Pozwiedzajmy 

Kolejką, tramwajem wod-
nym, a  może zabytkowym 
autobusem? Poznań można 
zwiedzać różnymi środkami 
lokomocji i  na wiele sposo-
bów.

1 Kolejka Maltanka 
 
 

ul. Jana Pawła II 1
tel. 61 839 66 90
www.mpk.poznan.pl/maltanka

Ciuchcia nad jeziorem: wąskotorowa ko-
lejka parkowa do zoo

● Malownicza trasa wzdłuż Jeziora Mal-
tańskiego obok Term Maltańskich do 
Nowego Zoo ● Zabytkowy parowóz-
-eksponat na stacji początkowej Maltanka 
w rejonie Ronda Śródka ● W niektóre 
weekendy skład prowadzą Borsig Bn2t 
– najstarszy czynny parowóz w Polsce, 
zwany Borsukiem oraz najstarszy wagon 
z napędem motorowym, pieszczotliwie 
zwany Ryjkiem ● Gra turystyczna Kolej 
na Maltę.

http://www.mpk.poznan.pl/maltanka
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2 Linie turystyczne  
 
 

www.mpk.poznan.pl/turystyka/linie-tu-
rystyczne

Zabytkowych pojazdów czar: linie tram-
wajowe i autobusowe obsługiwane hi-
storycznym taborem

● Linie tramwajowe, obsługiwane m.in. 
przez najstarsze poznańskie tramwa-
je, pojazdy generacji “N” czy popularne 
helmuty, kursujące m.in. do Starego 
i  Nowego Zoo ● Linie autobusowe, 
na których pojawiają się m.in. Jelcze 043, 
zwane Ogórkami oraz zabytkowe pojazdy 
z innych miast, kursujące do Starego i No-
wego Zoo, na Ostrów Tumski oraz do Mu-
zeum Broni Pancernej ● Wybrane kursy 
z  przewodnikiem na pokładzie ● Bi-
let jednodniowy pozwala na przejazdy 
wszystkimi liniami przez cały dzień.

3 BimbaBus 
 
 

tel. 518 688 308
www.bimbabus.pl

Nowa perspektywa zwiedzania Pozna-
nia:  wycieczki piętrowym kolorowym 
autobusem bez dachu 

●  Nieszablonowa forma zwiedza-
nia ● Sprawdzona trasa – najważniejsze 
atrakcje miasta podczas jednej wyciecz-
ki ● Przystanki m.in.: przy Palmiarni 
Poznańskiej, Starym Browarze, Malcie czy 
Ostrowie Tumskim ● Komentarz audio 
lub opowieści przewodnika na pokładzie 
przybliżają historię i ducha miasta ● Bi-
lety w formule Hop-On Hop-Off pozwala-
ją na wielokrotne wysiadanie z autobusu 
i późniejszy powrót podczas kolejnego 
przejazdu. Dzięki temu można zwiedzać 
miasto we własnym tempie.

http://www.mpk.poznan.pl/turystyka/linie-turystyczne
http://www.mpk.poznan.pl/turystyka/linie-turystyczne
http://www.bimbabus.pl
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4 Tramwaj wodny 
 
 

przystanki Katedra – Rataje – Wilda – 
Chwaliszewo – Szeląg – Katedra
www.facebook.com/tramwajwodny-
poznan 
www.statekbajka.pl

Rzeka Warta Poznania: rejsy spacerowe 
po poznańskiej Warcie

●  Wiosenno-letnie rejsy po Warcie 
statkiem wycieczkowym Bajka lub Wid-
mo ● Miasto widziane z perspektywy 
rzeki ● Rejsy z  centrum w  kierunku 
północnym (most kolejowy Koziegłowy) 
i południowym (most kolejowy Starołę-
ka) ● Kursowanie zależne od poziomu 
wody w rzece.

5 Wycieczki  
melexem –  
Wójcik Tours 

ul. Woźna
tel. 514 797 508
www.wojciktours.pl

Melexem przez Poznań

● Niestandardowy sposób zwiedzania 
miasta ● Trzy półgodzinne trasy: Stare 
Miasto, Ostrów Tumski i Dzielnica Zamko-
wa ● Audioprzewodnik – opisy zabyt-
ków, informacje historyczne ● Siedem 
wersji językowych: polska, angielska, nie-
miecka, francuska, włoska, hiszpańska, 
rosyjska.

http://www.facebook.com/tramwajwodnypoznan
http://www.facebook.com/tramwajwodnypoznan
http://www.statekbajka.pl
http://www.wojciktours.pl
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6 Audioprzewodniki 
po Poznaniu 
 

www.poznan.travel

Nagrania do zwiedzania: samodziel-
ne poznawanie Poznania we własnym 
tempie

● Bezpłatne audioprzewodniki w  for-
macie mp3 – do pobrania lub odsłuchu 
online ● Cztery tematyczne trasy tury-
styczne: Najstarszy Poznań, Stare Miasto, 
Poznań XIX-wieczny i Szlakiem Moder-
nizmu ● Nagrania obfitują w  cieka-
wostki z życia dawnego Poznania ● Dla 
każdej wycieczki można pobrać plan mia-
sta z zaznaczoną trasą.

7 Zwiedzanie 
z książką 
 

Książki do poznania Poznania: aktywne 
zwiedzanie z zagadkami i zadaniami dla 
dzieci

● Eliza Piotrowska „Poznań Trakt Kró-
lewsko-Cesarski”, „Stare Miasto”, „Ostrów 
Tumski w Poznaniu”, „Dzielnica Zamko-
wa” ● Agnieszka Idziak, Sylwia Maja 
Bartkowska „Cztery żywioły i dwa koziołki”, 
● Anna Basińska, Lucyna Kaczmarkie-
wicz, Katarzyna Wronowska „Chodź, zo-
bacz! Przewodnik po Trakcie Królewsko-
-Cesarskim dla dzieci” ● Joanna Jodeł-
ka „Zagadki Starego Rynku w Poznaniu”.

http://www.poznan.travel
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8 Walkative –  
spacery 
z przewodnikiem 

www.freewalkingtour.com/pl

Spacery pod żółtym parasolem: wy-
cieczki z przewodnikiem po Poznaniu 
w konwencji free walking tour

● Cykliczne spacery z  przewodnikiem 
o  długości 90-105 minut ● Przezna-
czone dla osób indywidualnych i małych 
grup ● Okazja na lepsze poznanie 
sekretów miasta ● Trasy: Stare Mia-
sto (po polsku, angielsku i hiszpańsku), 
Dzielnica Zamkowa (po angielsku i hisz-
pańsku) ● Formuła free walking tours 
– płatność w formie napiwków.

W poznańskich zoo 
mieszka wiele zwierząt. 
Znajdź te, które ukryły 
się w wykreślance.

C Ż O W I L K

B E Y A P T U

I L A R K W M

F O K A A Z T

C W R N N F J

B I U R G Z A

L E W I U Y T

E L H E R K A

T B U D G N Ż

Y Ł W R E T U

S Ą T M Y N B

Z D I O R Ś R

http://www.freewalkingtour.com/pl
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Na szlaku 

Przez Poznań i  okolice pro-
wadzą liczne szlaki. Dzie-
ciom z  pewnością przypad-
nie do gustu poznawanie ich 
sekretów. 

1 Trakt  
Królewsko-Cesarski 
w Poznaniu 

www.trakt.poznan.pl

Wejdź na Trakt! Atrakcje dla dzieci na 
głównym szlaku turystyczno-kulturo-
wym Poznania

● Letnie bezpłatne spacery z  prze-
wodnikiem i  inne wydarzenia na szla-
ku ● Przewodnik dla dzieci „Chodź, zo-
bacz!” z trzema wyprawami: Ostrów Tum-
ski i Stare Koryto Warty, Stare Miasto, Plac 
Wolności i  Dzielnica Cesarska ● Na-
wiązania do legend związanych z mia-
stem ● Zadania do wykonania – przyda 
się ołówek, lornetka, miarka i kompas.

http://www.trakt.poznan.pl
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2 Poznański Szlak 
Legend dla dzieci 
 

www.szlaklegend.pl

Miasto legend: od historii koziołków po 
opowieść o świętomarcińskich rogalach

● Trasa od Starego Koryta Warty do Placu 
Wolności ● Folder z zadaniami w tere-
nie ● Książka z  legendami: „Koziołki, 
rury i czarcie ogony” ● Nagrania legend 
– opowieści słowno-muzyczne.

3 Szlak Legend 
Puszczy Zielonki 
 

www.turystyka.puszcza-zielonka.pl

Opowieści (nie tylko) z lasu: niesamowi-
te historie z rejonu Puszczy Zielonki

● 12 najciekawszych legend rejonu Pusz-
czy Zielonki ● Historie o zatopionym 
mieście, złotym tronie i  śpiącym woj-
sku ● Tablice w terenie, ulotka-mapka 
i książka z legendami.

http://www.szlaklegend.pl
http://www.turystyka.puszcza-zielonka.pl
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4 Obornicki Szlak 
Zaczarowanych 
Miejsc 

www.zaczarowanemiejsca.pl

Zaczarowane miejsca miasta: spotkania 
z figurami legendarnych mieszkańców 
Obornik

● Legendy dotyczące powstania miasta 
Oborniki, budowy młyna czy powstania 
miejscowych kościołów ● Figurki Olgi 
Łuczniczki, Wedelicjusza, rycerza Macieja 
oraz diabłów: Wołka i Dziuplika do od-
nalezienia w „zaczarowanych miejscach” 
miasta ● Strona internetowa z teksta-
mi legend i wyjaśnieniem ich nawiązań 
do rzeczywistości.

5 Śladami 
Podróżników 
dookoła Poznania 

www.powiat.poznan.pl/sladami- 
podroznikow

Egzotyka w  zasięgu ręki: zwiedzanie 
atrakcji powiatu poznańskiego związa-
nych ze znanymi podróżnikami

● Paszport Podróżników dookoła Po-
znania z miejscami na pieczątki w pięciu 
muzeach ● Miejsca związane z podróż-
nikami: Arkadym Fiedlerem (Muzeum 
– Pracownia Literacka w Puszczykowie), 
Edwardem Raczyńskim (Muzeum Pa-
łac w  Rogalinie), hrabią Władysławem 
Zamoyskim (Zamek w  Kórniku), ojcem 
Edwardem Żelazkiem (Muzeum jego 
imienia w Chludowie) i podróżami (Mu-
zeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarze-
wie) ● Na zdobywców kompletu pie-
czątek czekają zestawy upominków.

http://www.zaczarowanemiejsca.pl
http://www.powiat.poznan.pl/sladami-podroznikow
http://www.powiat.poznan.pl/sladami-podroznikow
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6 Mówiące pomniki 
w Śremie 
 

www.srem.pl

Pomniki mają głos: historie słynnych 
mieszkańców Śremu

● Pięć pomników ze specjalnymi tablica-
mi ● Po zeskanowaniu kodu QR można 
przenieść się w czasie i usłyszeć opowie-
ści o lekarzu społeczniku, tytanie pracy 
w koloratce, powstaniu hymnu Polski i je-
dynej latarni gazowej w mieście.

7 Swarzędzki  
Szlak Meblowy 
 

www.szlakmeblowy.swarzedz.pl

Sekrety miasta stolarzy: trasa przez hi-
storię i współczesność Swarzędza

● Trasa opowiadająca o stolarskich trady-
cjach miasta ● Na szlaku tablice edu-
kacyjne, figurki stolarzy i meble miejskie 
(w tym ogromne Krzesło XL) ● Spacer 
z grą terenową-questem ● Wycieczki 
z przewodnikiem z wizytą w czynnym za-
kładzie stolarskim. 

http://www.srem.pl
http://www.szlakmeblowy.swarzedz.pl
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8 Luboński Szlak 
Architektury 
Przemysłowej 

www.oklubon.pl,  
www.lubon.poznan.travel

Industrialne tajemnice: opowieść o fa-
brykantach, którzy zmienili miasto

● Trasa prezentująca industrialne dzie-
dzictwo miasta z początku XX w. ● Na 
szlaku m.in. pomnik Siewcy – symbol 
Lubonia, kolonia domków inżynierskich 
i fabryki przypominające średniowieczne 
katedry i zamki ● Cykliczne wycieczki 
z przewodnikiem ze zwiedzaniem słynnej 
hali Poelziga ● Turystyczna aplikacja 
i tablice edukacyjne.

Pokoloruj.

http://www.oklubon.pl
http://www.lubon.poznan.travel
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Wejdź do gry 
 

Wszelkiego rodzaju gry tere-
nowe i nie tylko to prawdzi-
wa poznańska specjalność. 
Tutaj naprawdę nie sposób 
się nudzić!

1 Questy 
 
 

www.regionwielkopolska.pl/questy
www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow

Na tropie skarbów

Korzystając z wierszowanych wskazówek 
trzeba znaleźć właściwą trasę, rozwią-
zać zagadki i dotrzeć do miejsca ukrycia 
skarbu: skrzyneczki z ozdobną  pieczęcią. 
Dodatkową mobilizacją może być tury-
styczna odznaka „Wielkopolskie Questy 
– Odznaka Odkrywców Tajemnic” oraz 
zabawa „Na tropie skarbów”, dotycząca 
questów w powiecie poznańskim.

http://www.regionwielkopolska.pl/questy
http://www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow
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2 Gry turystyczne 
 
 

www.miastotoplansza.pl
www.gryturystyczne.pl

Miasto to plansza: wejdź do gry!

Samoobsługowe gry terenowe lub mu-
zealne, dostępne w  wersji pieszej lub 
rowerowej, na papierze lub w wersji mo-
bilnej. Gracze muszą odwiedzić miejsca 
zaznaczone na karcie gry i rozwiązać za-
gadki lub rozpoznać fotografie. W efekcie 
gromadzą litery, które służą do odkrycia 
końcowego hasła.

3 Turystyczno-
Rekreacyjne 
Imprezy na 
Orientację (TRInO)

www.trino.pttk.pl
www.dreptuś.pl

Turystyczny wariant Imprez na Orienta-
cję (InO)

Zadaniem uczestników jest odszukanie 
punktów kontrolnych – ciekawych obiek-
tów w przestrzeni, oznaczonych na ma-
pie na karcie gry. Później trzeba znaleźć 
odpowiedzi na przygotowane dla nich 
pytania. Punkty można odwiedzać w do-
wolnej kolejności.

http://www.miastotoplansza.pl
http://www.gryturystyczne.pl
http://www.trino.pttk.pl
about:blank
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4 Zielony Punkt 
Kontrolny 
 

www.zielonypunktkontrolny.pl

Orientuj się!

Nauka orientacji w terenie poprzez od-
szukiwanie rozmieszczonych w  lesie 
słupków kontrolnych. Każdy słupek jest 
wyposażony w perforator („dziurkacz”), 
którym potwierdza się obecność w da-
nym punkcie poprzez odbicie jego wzoru 
na karcie gry. Dostępne trasy: Rakownia, 
Łopuchówko, Kamionki, Park Dzieje.

5 Odkrywca 
Zdobywca 
 

www.odkrywcazdobywca.pl

Tropicielu, do dzieła!

Zabawa, która wprowadza w  nastrój 
odkrywcy. Zadaniem uczestników jest 
poszukiwanie ukrytych pieczęci, schowa-
nych gdzieś w zakamarkach odwiedzane-
go miejsca. Odnalezione pieczęcie należy 
odcisnąć na karcie gry. Miejsca zabawy: 
Palmiarnia Poznańska, Nowe Zoo, Arbo-
retum Kórnickie.

http://www.zielonypunktkontrolny.pl
http://www.odkrywcazdobywca.pl
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6 Pokoje zagadek  
(escape rooms) 
 

www.escapeout.pl, www.escapelandia.pl, 
www.tajemniczypokoj.pl, www.lock.me

Uwolnij się!

Uczestnicy zabawy muszą wydostać się 
z zamkniętego pokoju, w którym czekają 
na nich liczne zagadki i łamigłówki. Szyb-
ko upływający czas wymusza współpracę 
i podnosi poziom adrenaliny. Wybrane 
pokoje w Poznaniu o  tematyce przyja-
znej dzieciom: Szkoła magii (Escape Out), 
Krasnoludy (Escapelandia), Na ratunek 
tygrysom, Kto pokona Gargamela, Atak 
dinozaurów (Tajemniczy Pokój).

Koziołek nie wie jak 
zejść z ratuszowej 
wieży. Pomożesz mu 
znaleźć drogę?

http://www.escapeout.pl
http://www.escapelandia.pl
http://www.tajemniczypokoj.pl
http://www.lock.me
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Informacja Turystyczna – Stary Rynek 
w Poznaniu
Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56
www.it.poznan.travel

Informacja Turystyczna – Plac Kolegiacki 
w Poznaniu (sezonowo)
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. 883 400 034
www.it.poznan.travel

Informacja Turystyczna – Port Lotniczy 
Poznań-Ławica
ul. Bukowska 285
tel. 61 852 61 56
www.it.poznan.travel

Brama Poznania
Poznań, ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 34
www.bramapoznania.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Kostrzyn 
ul. Poznańska 24
tel. 61 817 83 82
www.biblioteka-kostrzyn.pl

Gminne Centrum Informacji w Mosinie
ul. Dworcowa 3
tel. 61 81 92 746, 510 197 558
www.gci.mosina.pl

Muzeum Pałac w Rogalinie (sezonowo)
ul. Arciszewskiego 2
www.gci.mosina.pl

Centrum EkoInfo
Puszczykowo, ul. Poznańska 26  
(Willa Mimoza)
tel. 698 900 835
www.facebook.com/centrumekoinfo

Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego
Pobiedziska, ul. Fabryczna 68
tel. 579 665 665
www.miniatury.pobiedziska.pl

Regionalny Punkt Informacji Turystycznej 
w Szamotułach
ul. Wroniecka 30 
(Powiatowa Biblioteka Publiczna)
tel. 61 29 25 808
www.powiat-szamotuly.pl

Miejskie Centrum Informacji Cafe Tej!
Śrem, Pl. 20 Października 11  
(Księgarnia Przy Rynku)
tel. 61 283 06 14, 600 924 173
www.srem.pl

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 28 32 704, 698 074 659
www.unia.srem.com.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA

http://www.it.poznan.travel
http://www.it.poznan.travel
http://www.it.poznan.travel
http://www.bramapoznania.pl
http://www.gci.mosina.pl
http://www.gci.mosina.pl
http://www.facebook.com/centrumekoinfo
http://www.miniatury.pobiedziska.pl
http://www.powiat-szamotuly.pl
http://www.srem.pl
http://www.unia.srem.com.pl
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