Wycieczki po Poznaniu

Na wycieczki z przewodnikiem zapraszamy wszystkich, którzy chcą o Poznaniu dowiedzieć się więcej,
niż z tradycyjnych drukowanych przewodników. Spacery tematyczne, przejażdżki meleksem oraz
historycznym autobusem i tramwajem to tylko niektóre propozycje. Poznańscy przewodnicy z
pewnością pokażą Poznań profesjonalnie, rzetelnie i z poczuciem humoru.
Przewodnicy zawsze starają się zainteresować zarówno starszych, jak i młodszych uczestników
zwiedzania, wybierając najatrakcyjniejsze miejsca pełne ciekawych historii, pięknej architektury i
niesamowitych zabytków.
Poniżej znajdziecie różne propozycje wycieczek z przewodnikami:
- wycieczki bezpłatne
- wycieczki płatne
- wycieczki płatne na zamówienie
- przejażdżki
- zwiedzanie podczas różnych wydarzeń

WYCIECZKI BEZPŁATNE

●

Grupa Przewodników PoPoznaniu.pl

termin: maj – wrzesień (sobota, niedziela)
czas trwania: 1,5 h
start: 12:05, schody Ratusza

Od początku maja aż do końca września, w każdą sobotę i niedzielę po występie psotnych koziołków
rozpoczynają się spacery zwane PoKoziołkami. W soboty przewodnik oprowadza po Starym Mieście,
a w niedziele trasa wiedzie od Starego Miasta do Dzielnicy Cesarskiej. Czas trwania spacerów to
około 1,5 godziny.

Spacery odbywają się niezależnie od pogody i liczby uczestników. Rezerwacja nie jest konieczna.
Oprowadzanie odbywa się tylko w języku polskim. Wycieczki prowadzone są w konwencji „free
walking tours”, aczkolwiek zadowolonych turystów zachęca się do obdarowania przewodnika
napiwkiem.

Poza sezonem grupa zaprasza na wycieczki tematyczne.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

●

Free Walkative Tour

termin: maj - czerwiec środa-niedziela, lipiec - wrzesień codziennie
czas trwania: 1,5 h
start: 11:45, przed Ratuszem

Jest to znana inicjatywa wycieczek z przewodnikiem, którą można znaleźć w takich miastach jak
Kraków, Wrocław, czy nawet Lwów. Poznań nie byłby sobą, gdyby także nie oferował tego rodzaju
zwiedzania. O 11:45, tuż przed Ratuszem, szukajcie żółtego parasola - to na pewno Wasz przewodnik.
W czasie trwania wycieczki (1,5h) dowiecie się najważniejszych rzeczy o Starym Mieście. Rezerwacje
nie są wymagane, jednak organizatorzy nastawieni są na małe grupy. Większym grupom proponuje
się zamówienie wycieczki. Ważna informacja: oprowadzanie odbywa się tylko w języku angielskim!
Wycieczki działają w oparciu o napiwki.

>> Więcej informacji TUTAJ<<

●

Wycieczki związane ze „Szlakami tematycznymi” na Trakcie Królewsko –
Cesarskim

termin: maj – wrzesień (sobota)
czas trwania: 2 h
start: 17:00

Szczegółowe informacje na temat wycieczek w sezonie 2019 tematycznych są już dostępne na
stronie internetowej Traktu, pod poniższym linkiem. Tymczasem można skorzystać z folderów z
trasami do samodzielnego zwiedzania.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

WYCIECZKI PŁATNE

●

Urban Adventures

termin: cały rok
czas trwania: 2 h
start: 10:15 przed Ratuszem, 17:00 Rynek Śródecki

Urban Adventures wielu osobom nie trzeba przedstawiać, ale na pewno są tacy, którzy nigdy nie
spotkali się z tymi nietypowymi wycieczkami. Na całym świecie lokalni przewodnicy miejscy oferują
niezwykłe spacery po miejscach, do których normalnie turysta nie dociera, a które mają do
zaoferowania równie dużo, co historyczne dzielnice. Urban Adventures w końcu zawitało również do
Poznania! Chcecie zobaczyć miasto oczami mieszkańca? Odkryć zakamarki omijane przez
tradycyjnych przewodników? Zajrzeć do „kuchni” nowoczesnych poznańskich knajp? Urban
Adventures daje niepowtarzalną okazję.
Do wyboru są wycieczki „dzienne” oraz „wieczorne”. Pierwsze dostępne są we wszystkie dni poza
poniedziałkami i rozpoczynają się o 10:15 przed Pręgierzem (Stary Rynek, przed Ratuszem), w
drugich zaś wziąć udział można we wszystkie dni poza niedzielami i poniedziałkami; zbiórka o 17:00
na Rynku Śródeckim.
Wycieczki odbywają się głównie w języku angielskim, choć na życzenie możliwe są języki: polski,
francuski, włoski i niemiecki.

Zarezerwuj wycieczkę z Poznań Urban Adventures!

Z kodem "UAPOZ" otrzymasz 10% zniżki!

>> Więcej informacji TUTAJ <<

WYCIECZKI PŁATNE NA ZAMÓWIENIE

●

Informacja Turystyczna na Starym Rynku

Współpracująca z najlepszymi przewodnikami Informacja Turystyczna na Starym Rynku w
Poznaniu oferuje możliwość zamówienia usługi przewodnickiej drogą mailową, po
wypełnieniu specjalnego formularza lub na miejscu (Stary Rynek 59/60). Wybór języków jest bardzo
szeroki, od polskiego, przez niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, aż po japoński. Trasa
zwiedzania jak i punkt zborny ustalane są bezpośrednio z przewodnikiem.

>> Formularz oraz cennik usług przewodnickich TUTAJ <<

●

City Guide Poznań

Jest to grupa zrzeszająca całą masę przewodników miejskich. Kompetencja i pasja – na to można
liczyć zamawiając zorganizowaną wycieczkę z przewodnikiem.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

●

City Event Poznań

Agencja City Event to doświadczeni przewodnicy, mający za sobą setki, jak nie tysiące zadowolonych
turystów. Niezwykłe wycieczki tematyczne przybliżą zwiedzającym kulturę i tradycję Wielkopolski.
Warto zaznaczyć, iż City Guide organizuje jedyną w Poznaniu wycieczkę kulinarną, jak również
degustację nalewek czy grę miejską.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

●

Trakt Królewsko-Cesarski

Organizatorzy szlaku Trakt Królewsko-Cesarski zapraszają do zamawiania wycieczek o określonej
tematyce. Pod poniższym linkiem znajdziesz ofertę, cennik oraz plan wycieczki.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

PRZEJAŻDŻKI

●

Meleksy
Jeśli nie lubicie nabijać dziesiątek kilometrów i zdzierać butów
na brukach, Poznań ma radę i na to! Małe, mogące zabrać do
6 osób, elektryczne pojazdy obwiozą Was po najważniejszych,
historycznych rejonach stolicy Wielkopolski: Starym Mieście,
Dawnej Dzielnicy Zamkowej oraz Ostrwie Tumskim (do
wyboru). Towarzyszą temu nagrane komentarze w językach:
polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim,
hiszpańskim i rosyjskim.

>> Więcej informacji TUTAJ <<

●

Zabytkowe tramwaje i autobusy

Komunikacja miejska o nietypowych numerach 0 i 100 to nie pomyłka. Są to historyczne
tabory, działające na zasadzie hop-on, hop-off. Za niewielką cenę można cofnąć się w
czasie i zobaczyć miasto przez okno retro tramwaju i autobusu.

Czekamy na rozpoczęcie sezonu 2019!

>> Więcej informacji TUTAJ <<

ZWIEDZANIE PODCZAS RÓŻNYCH WYDARZEŃ
Wiele corocznych wydarzeń organizowanych w Poznaniu oferuje zwiedzania z przewodnikiem. Ich
oferta za każdym różni się, więc warto śledzić je na bieżąco.

- Poznań Za Pół Ceny
- Noc Muzeów
- Dni Twierdzy Poznań

OBIEKTY
Oczywiście nie samymi ulicami człowiek żyje. Pojedyncze obiekty również pozwalają na ich
zwiedzanie z przewodnikiem. Tematyczne oprowadzania w Bramie Poznania czy okazjonalne Nocne
Zwiedzanie Palmiarni to tylko jedne z wielu przykładów inicjatyw. Zainteresowani powinni śledzić
kalendaria i aktualności konkretnych podmiotów.
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