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
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

Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym
To nowoczesny kompleks basenowo–rekreacyjny. Woda czerpana jest ze źródeł geotermalnych (z
głębokości 1200 m), dostarczającego wodę o temperaturze ponad 45,7 C. Trzy strefy rekreacyjna,
sportowa i saunarium z basenami i licznymi atrakcjami wodnymi stanowią wielką atrakcję. Na
zewnątrz znajduje się piaszczysta plaża wraz z placem zabaw, tężnią solną, boiskiem do gry w
siatkówkę plażową oraz miejscami do wypoczynku.
więcej

Swarzędzkie Centrum Rekreacji i Sportu w Swarzędzu

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

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” w Kórniku
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” przyciąga różnorodnością atrakcji zarówno dzieci, jak i
dorosłych, stając się miejscem zabaw, relaksu oraz wysiłku fizycznego. Oprócz pływalni i odnowy
biologicznej, można skorzystać z siłowni, fitnessu, rehabilitacji, fryzjerstwa i restauracji. Hala
sportowa zaprasza na liczne mecze oraz imprezy.
więcej

Cascader Park Linowy w Kobylnicy
Cascader Park jest największym parkiem linowym w Wielkopolsce – znajduje się w niewielkiej
miejscowości Kobylnica pod Poznaniem. Na odwiedzających czekają: 4 trasy linowe przystosowane
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 2 tyrolki oraz polana piknikowa o powierzchni 0,5 h - idealne
miejsce na piknik, imprezę, spotkanie firmowe, urodziny.
więcej

DELI Park (Trzebaw/Rosnówko, gmina Stęszew)
DELI Park to park edukacyjno-rozrywkowy. Znajduje się tam park miniatur z najsłynniejszymi
budowlami świata, modele gigantycznych owadów i zwierząt prehistorycznych oraz mini zoo.
Otwarto tu pierwszą w Polsce „podniebną” EKO-Wioskę. Jest to seria 10 wiszących mostów
dołączonych do 11 drzew, na których znajdują się tarasy i domki. Zwiedzający mają okazję
bezpiecznie spacerować wśród koron drzew.
więcej

Park Rozrywki Rodzinka w Skórzewie

Bogaty wybór rozrywek dla dzieci i rodzin m.in. place zabaw, zajęcia i warsztaty, zabawy
interaktywne, podłogi interaktywne, ekrany dotykowe, ścianka wspinaczkowa, wielopoziomowy tzw.
"małpi gaj", trampoliny, zjeżdżalnie. Na zewnątrz również czekają liczne atrakcje m.in. zjazd linowy,
piramida linowa, karuzele i huśtawki.
więcej

Skatepark w Swarzędzu
Skatepark w Swarzędzu jest drugim co do wielkości skateparkiem w Wielkopolsce i jednym z
największych w kraju. Jego powierzchnia wynosi ok. 1700 m2. Obiekt wyposażony jest w schody z
poręczą, manual box, grand-murek, grind box, quarter pipe, mini bank, fala z fun box piramidą, bowl,
double set, gap i wulkan.
więcej

CentrumTenisowe „Angie” w Puszczykowie
To jedno z największych i najnowocześniejszych centrów tenisowych w Wielkopolsce. Dysponuje halą
tenisową z 4 kortami, 4 kortami otwartymi, a także siłownią, kabinami cieplnymi, zapleczem
hotelowym, restauracją oraz salą konferencyjną.
więcej

Tor motocrossowy w Obornikach

Powstał po przeprowadzeniu rewitalizacji dawnej kopalni kruszyw. Jest jednym z najbardziej
widowiskowych i najpiękniej położonych w Polsce. Obiekt znakomicie nadaje się do uprawiania
sportów motorowych, rowerowych i samochodowych (typu off-road) zarówno w zakresie
wyczynowym, jak i amatorskim. Trasa przebiega w niecce wyrobiska i w dolinie Warty, a widownia
usytuowana jest na naturalnej skarpie.
więcej

Lądowisko w Słonawach (gmina Oborniki)
Dla miłośników mocnych wrażeń niezapomnianym przeżyciem będzie możliwość podziwiania miasta
z lotu ptaka, na motolotni. Dzięki Obornickiemu Stowarzyszeniu Lotniczemu dostępna jest oferta
podniebnych lotów widokowych. Przegląd Lotniczy Aviation Revue zaliczył lądowisko w Słonawach
do kategorii „Przyjazne lądowisko”.
więcej

Traperska Osada w Bolechówku

Traperska Osada oferuje wiele atrakcji agroturystycznych, doskonałych dla wszystkich, którzy lubią
spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki rowerowe, przejażdżki konne, a także
wyprawy psimi zaprzęgami zapewnią wiele zabawy i rozrywki dzieciom i dorosłym.
więcej

Klub jeździecki Podkowa Gruszczyn

Klub prowadzi lekcje jazdy konnej, na każdym poziomie zaawansowania. Zajęcia z instruktorem
odbywają się na koniach i kucach odpowiednio dobranych do umiejętności jeźdźców. Klub oferuje
przejażdżki bryczką, rajdy konne oraz noclegi w gospodarstwie agroturystycznym.
więcej

Lodowisko Misiałek w Tarnowie Podgórnym

Pełnowymiarowe, kryte lodowisko zapewnia doskonałe warunki do zabawy na lodzie. Znakomita
wentylacja, świetna muzyka, bar i wypożyczalnia łyżew uzupełniają ofertę lodowiska.
więcej

Pierścień Rowerowy Powiatu Poznańskiego
Mosina - Stęszew - okolice Tarnowa Podgórnego - Murowana Goślina - Kostrzyn - Kórnik
Pierścień ma długość 173 km i obejmuje najciekawsze miejsca okolic Poznania. Są wśród nich
atrakcje turystyczne Mosina, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina, Kostrzyn i Kórnik.
Trasa jest propozycją dla miłośników jednodniowych wycieczek rowerowych. Powstało 7 szlaków
łącznikowych, promieniście wychodzących z Poznania. Po pokonaniu wybranego odcinka Pierścienia,
każdy ze szlaków łącznikowych pozwala dogodnie powrócić do Poznania. Sama trasa posiada
charakterystyczne oznaczenia - czarny rower na pomarańczowym tle z określeniem kierunku szlaku.
więcej

DAY SPA SPA_larniakcal w Puszczykowie

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

Dowiedz się więcej o atrakcjach i wydarzeniach

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

