Inne atrakcje

Odkrywając atrakcje okolic Poznania warto również skorzystać z propozycji niestandardowych i
niesztampowych. To z pewnością doda kolorytu i urozmaici wrażenia.
Mosińska Kolej Drezynowa
Mosina, ul. Kołłątaja/Budzyńska (stacja początkowa)
Niezapomniana przejażdżka drezynami rowerowymi po nieczynnej już trasie kolejowej z
Puszczykówka do Osowej Góry przez bogato zróżnicowany teren i leśne ostępy Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Przejazd odbywa się wahadłowo. To ciekawy, atrakcyjny i aktywny sposób na
spędzanie wolnego czasu bez żadnych wiekowych ograniczeń.
więcej

Makieta kolejowa Borówiec

Makieta zbudowana na powierzchni ponad 250 m². Wykonana jest w skali 1:87 i wciąż jest
rozbudowywana. Przedstawia 12 składów kolejowych w ciągłym ruchu. Oprócz pociągów po
makiecie poruszają się samochody i samoloty. Na powierzchni około 50 m² budowana jest makieta
lotniska. Pas startowy ma długość około 12 metrów. Po powierzchni lotniska poruszają się w pełni
oświetlone samoloty, kołujące na start.
więcej

Park Dzieje
Wyjątkowe miejsce, które pozwala na podróż w czasie. W weekendy można obejrzeć widowiska z
rycerzami na koniach, akrobatami oraz drapieżnymi ptakami. Na dzieci czekają animatorzy, którzy
przypomną tradycyjne gry i zabawy. Odwiedzający park mogą zobaczyć dziecięcy teatrzyk, zbudować

katapultę i wziąć udział w pokazie sokolniczym. Czekają na nich również mini zoo, ogród bajek,
rycerski plac zabaw i piaskownica archeologiczna.
więcej

Wieża Widokowa w Mosinie
Mosina - Pożegowo
GPS: 52°15'20.5"N 16°49'55.2"E
Drewniana wieża widokowa z platformą widokową ma wysokość 16,97 m. Obok wieży przygotowano
wiaty biwakowe, ławeczki, stojak dla rowerów, a także wyznaczono ścieżkę edukacyjną. Z wieży
można podziwiać panoramę Wielkopolskiego Parku Narodowego i nieodległego Poznania.
więcej

Wioska Indiańska w Łopuchówku (gmina Murowana Goślina)
GPS: 52°35'23.9"N 17°04'49.9"E
Wioska indiańska to miejsce, gdzie można zapoznać się z codziennym życiem Indian Ameryki
Północnej. Malowane tipi, bogato zdobione stroje czy broń pozwalają poczuć atmosferę świata
dawnych łowców i wojowników. To doskonałe miejsce dla wszystkich lubiących spędzać czas na łonie
natury, ciekawych wiedzy o innych kulturach. Można tu spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku lub
rzucić włócznią, a na torze przeszkód wykazać się sprawnością i siłą fizyczną.
więcej

Pomnik „Eleganta z Mosiny”
Mosina, ul. Niezłomnych
Pomnik „Eleganta z Mosiny” znajduje się przy Galerii Miejskiej i Izbie Muzealnej. Legenda o nim
związana jest ze stacjonowaniem wojsk hetmana Czarnieckiego w Mosinie zimą 1659/1660 r. W tych
latach Mosina słynęła z rzemiosła, w tym krawiectwa. To lokalni krawcy uszyli dla żołnierzy nowe
eleganckie mundury wzorowane na modę szwedzką. Kiedy wiosną doszło do koncentracji wojsk
królewskich żołnierze odziani w nowe uniformy zyskali miano „Elegantów z Mosiny”.

więcej

Dowiedz się więcej o atrakcjach i wydarzeniach

w powiecie poznańskim
www.powiat.poznan.pl
www.facebook.com/powiatpoznanski

