Okolice Poznania

Poznań to z pewnością jedno z największych i najpiękniejszych miast Polski. Doskonałe uzupełnienie
jego oferty stanowią okolice miasta wraz z ich atrakcjami. Dzięki temu zarówno mieszkańcy, jak i
turyści mogą skorzystać z o wiele bogatszych i różnorodnych propozycji spędzenia wolnego czasu.
ARCHITEKTURA I KULTURA
Okolice Poznania były miejscami wielu istotnych bitew, zarówno za czasów Władysława Łokietka
(bitwa pod Palędziem z Krzyżakami), jak i podczas Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-1919.
Przez okolice Poznania przejeżdżały i tu zatrzymywały się postaci historyczne, z Napoleonem
Bonapartem na czele. Tutaj budowały swoje siedziby wielkie rody, jak to uczynili w Kórniku
Górkowie oraz ich następcy Działyńscy. Śladem tego dziedzictwa są liczne dwory i pałace. W
podpoznańskich miejscowościach rodzili się także słynni Polacy, choćby poetka-noblistka Wisława
Szymborska. Każdy znajdzie coś dla siebie: od średniowiecznych grodów, przez drewniane kościółki,
liczne muzea, po urządzone z przepychem pałace.

Pałac w Rogalinie
ul. Arciszewskiego 2, Rogalin
We wnętrzach rezydencji znajduje się muzeum, którego zbiory przybliżają historię arystokratycznego
rodu Raczyńskich. Ekspozycja obejmuje również powozownię i Galerię Malarstwa z obrazami Matejki,
Chełmońskiego czy Malczewskiego, jednych z najbardziej znaczących polskich malarzy drugiej
połowy XIX stulecia. Pałacowe wnętrza przechodzą remont, który zakończy się w 2015 roku.
więcej...

Zamek w Kórniku

ul. Zamkowa 5, Kórnik
Wybudowany w XV wieku jako rezydencja możnego rodu Górków. Dzisiejszy XIX-wieczny neogotycki
zamek ma wygląd i charakter nawiązujący do budowli obronnych. Mieści się tu dziś muzeum oraz
Biblioteka Kórnicka, której zbiory obejmują: ok. 400 tys. woluminów. Zamkowe komnaty ponoć

nawiedzane są przez ducha Białej Damy.
więcej...

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka
Szlak ma łącznie aż 140 km długości. Na odwiedzających czeka dwanaście urokliwych kościółków
drewnianych w: Długiej Goślinie, Kicinie, Kiszkowie, Łagiewnikach Kościelnych, Raczkowie,
Jabłkowie, Rejowcu, Skokach, Sławnie, Uzarzewie, Węglewie i Wierzenicy. Najstarsze (Węglewo i
Wierzenica) wzniesiono już w średniowieczu, historia pozostałych sięga XVII w.
więcej...

Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera
ul. Słowackiego 1, Puszczykowo
Zgromadzone są tu eksponaty z wypraw Fiedlera m.in. rzeźby, maski obrzędowe, tam-tamy, trofea
ludzkich głów, najpiękniejsze motyle tropikalne. Ważną częścią muzeum jest Ogród Kultur i
Tolerancji, w którym można podziwiać m.in. piramidę – 23 razy mniejszą od grobowca Cheopsa, czy
też wykonaną w skali oryginału replikę żaglowca Santa Maria, na którym Kolumb dotarł do Ameryki.
więcej...

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

ul. Dworcowa 5, Komorniki
Muzeum prezentuje 130-letnią historię rolnictwa polskiego na terenie dawnego parku dworskiego i
gospodarstwa folwarcznego. Zwiedzający mogą zajrzeć do zagrody i domów sprzed stu lat, zobaczyć
zwierzęta ras zachowawczych, zapoznać się z ekspozycją skansenu pszczelarskiego czy kolekcją
ciągników rolniczych. Na terenie muzeum odbywają się liczne festyny i imprezy plenerowe.
więcej...

PRZYRODA

Okolice Poznania otaczają liczne lasy i jeziora. Zaledwie 15 km na południe od Poznania znajduje się
Wielkopolski Park Narodowy czy pobliski Rogaliński Park Krajobrazowy. Odmienna w charakterze,
choć równie atrakcyjne są tereny na północ od miasta z Parkiem Krajobrazowym Puszcza Zielonka.
Unikalnym obszarem jest Biedrusko z pozostałościami budynków porzuconych ponad sto lat temu, by
utworzyć tu do dziś użytkowany przez wojsko, choć częściowo dostępny w weekendy dla cywilów,
poligon.

Wilczy Park w Stobnicy
Stobnica 1, Kiszewo
Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii jest położona nad malowniczym strumieniem Kończak. Swą
sławę w kraju i za granicą zawdzięcza unikalnej możliwości bezpośredniej obserwacji wilków. W
Stacji prowadzi się także hodowlę koników polskich i ginących gatunków głuszca oraz cietrzewia.
więcej...

Rezerwat Śnieżycowy Jar
gmina Murowana Goślina - GPS: N 52,619273° E 17,936273°
Rezerwat florystyczny powołany dla ochrony nielicznych w Wielkopolsce stanowisk Śnieżycy Białej
(rośliny spotykanej w Sudetach). Rezerwat jest oblegany przez turystów na przełomie lutego i marca,
kiedy kwitnąca śnieżyca zapowiada wiosnę i tworzy z kwiatów przepiękny biały dywan.
więcej...

Arboretum Kórnickie
ul. Parkowa 5, Kórnik
Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Liczy około 3 tys.
gatunków i odmian drzew oraz krzewów, często o imponujących rozmiarach. Najstarsze rosnące
drzewa to około 300-letnie lipy drobnolistne. W jednym z najstarszych budynków parkowych mieści
się Muzeum Dendrologiczne.
więcej...

Drewniana wieża widokowa w Mosinie
gmina Stęszew - GPS: N 52,267160° E 16,793343°

Drewniana wieża widokowa o wysokości niemal 17 m wraz z infrastrukturą turystyczną położona jest
140,5 m n.p.m.. Do dyspozycji turystów są m.in. wiaty biwakowe, ścieżki spacerowe, taras widokowy.
Z wieży można podziwiać przepiękną panoramę okolicy, w tym miasto Poznań. Obiekt jest
ogólnodostępny, a wstęp jest nieodpłatny.
więcej...

SPORT I REKREACJA
Przez tereny wokół Poznania przebiegają dziesiątki, o ile nie setki kilometrów szlaków pieszych i
rowerowych, dzięki którym można poznać zarówno zabytki, jak i przyrodę, tworzące razem
podmiejski krajobraz. W okolicach Poznania znajdują się liczne kompleksy sportowe i parki wodne, a
spragnieni mocniejszych wrażeń mogą skorzystać z oferty parków linowych czy pojeździć na torze
motocrossowym. Na potrzebujących relaksu i odpoczynku czekają nowoczesne i nietuzinkowo
urządzone obiekty spa.

Park Wodny Octopus w Suchym Lesie

ul. Szkolna 18, Suchy Las
W tym nowoczesnym parku wodnym każdy znajdzie coś dla siebie: sześciotorowy basen zapewniając
idealne warunki do rekreacyjnego pływania, a także basen rekreacyjny wyposażony w liczne atrakcje
wodne m.in. leżanki wodne, gejzer powietrzny, masaże czy wreszcie zjeżdżalnie. Obok pływalni w
obiekcie mieści się bowling, restauracja oraz bogato wyposażone studio konferencyjno-biznesowe.
więcej...

Park Linowy Korzonkowo
Gmina Mosina - N: 52o 12' 51" E: 16o 54' 14"
To raj dla prawdziwych koneserów małpich gajów. Ma aż 7 ha powierzchni i uchodzi za największy
tego typu obiekt w Polsce i Europie pod względem długości tras. Park podzielony jest na 3 trasy o
różnym stopniu trudności. Najwyższe odcinki parku położone są ok. 14 metrów nad ziemią, zaś
najdłuższa z tyrolek ma ponad 210 metrów.
więcej...

Swarzędzkie Centrum Rekreacji i Sportu
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
Kompleks obejmuje trzy pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, halę sportową, krytą pływalnię i
sztuczne lodowisko. W pływalni „Wodny Raj” czekają baseny różnej wielkości: sportowy, rekreacyjny
ze sztuczną rzeką i kaskadą wodną, brodzik dla dzieci oraz dwie zjeżdżalnie po 90 m długości każda.
więcej...

DAY SPA SPA_larniakcal w Puszczykowie

ul. Czarnieckiego 56, Puszczykowo
Położone na samym skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego zapewnia ciszę i spokój. Na
powierzchni około 1 000 m2 znajdują się: basen wyłożony szklaną mozaiką z krystaliczną, ozonowaną
wodą, przeciwprądem i prysznicem strumieniowym, duża sauna sucha, łaźnia parowa, gabinety
kosmetyki pielęgnacyjnej i masażu. Na gości czeka również restauracja i część hotelowa.
więcej...

